
Wytyczne dotycz�ce wymiaru sprawiedliwo�ci w sprawach, w których 

ofiarami lub �wiadkami przest�pstw s� dzieci 

Rada Gospodarcza i Społeczna, 

Przywołuj�c swoj� rezolucj� nr 1996/16 z 23 lipca 1996 roku, w której wnosiła do 

Sekretarza Generalnego o dalsze popieranie stosowania wypracowanych przez Narody 

Zjednoczone standardów i norm w zakresie zapobiegania przest�pczo�ci oraz wymiaru 

sprawiedliwo�ci w sprawach karnych, 

Przywołuj�c równie� swój � rezolucj� nr 2004/27 z 21 lipca 204 roku odnosz�c� si� do 

wytycznych dotycz�cych wymiaru sprawiedliwo�ci w sprawach, w których ofiarami lub 

�wiadkami przest�pstw s� dzieci, w której wniosła do Sekretarza Generalnego o 

powołanie mi�dzyrz�dowej grupy ekspertów dla wypracowania wytycznych dotycz�cych 

wymiaru sprawiedliwo�ci w sprawach, w których ofiarami lub �wiadkami s� dzieci, 

Przywołuj�c nast�pnie rezolucj� Zgromadzenia Ogólnego nr 40/34 z 29 listopada 1985 

roku, na mocy której Zgromadzenie Ogólne przyj�ło Deklaracj� podstawowych zasad 

wymiaru sprawiedliwo�ci dla ofiar przest�pstw i nadu�ycia władzy, 

Przywołuj�c postanowienia Konwencji o prawach dziecka, przyj�tej przez 

Zgromadzenie Ogólne w drodze rezolucji nr 44/25 z 20 listopada 1989 roku, w 

szczególno�ci artykuły 3 oraz 39, jak równie� postanowienia Protokołu Dodatkowego do 

Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie handlu dzie�mi, dzieci�cej prostytucji i 

dzieci�cej pornografii, przyj�tego przez Zgromadzenie w drodze rezolucji nr 54/263 z 25 

maja 2000 roku, w szczególno�ci artykuł 8 powołanego Protokołu, 

Uznaj�c, �e wymiar sprawiedliwo�ci dla dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami 

przest�pstw musi jednocze�nie zabezpiecza� prawa osób oskar�onych, 

Uznaj�c równie�, �e dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw s� szczególnie 

bezradne oraz, �e wymagaj� specjalnej ochrony, pomocy oraz wsparcia, stosownie do ich 

wieku, stopnia dojrzało�ci oraz indywidualnych potrzeb, aby zapobiec kolejnym 



cierpieniom i urazom, jakie mog� wynikn�� dla nich z uczestnictwa w post�powaniu 

karnym, 

Maj�c na wzgl�dzie powa�ne fizyczne, psychiczne oraz emocjonalne 

konsekwencje wynikaj�ce z przest�pstwa oraz wiktymizacji dzieci, które s� ofiarami lub 

�wiadkami, w szczególno�ci w sprawach dotycz�cych wykorzystywania seksualnego, 

Maj�c równie� na wzgl�dzie fakt, �e udział w post�powaniu karnym dzieci, które s� 

ofiarami lub �wiadkami przest�pstw, jest konieczny dla skutecznego �cigania karnego, w 

szczególno�ci wówczas, gdy dziecko jest jedynym �wiadkiem, 

Uznaj�c wysiłki Mi�dzynarodowego Biura Praw Dziecka w pracach wst�pnych 

nad opracowaniem wytycznych dotycz�cych wymiaru sprawiedliwo�ci w sprawach, w 

których ofiarami lub �wiadkami s� dzieci, 

Doceniaj�c prac� Mi�dzyrz�dowej grupy ekspertów dla opracowania wytycznych 

dotycz�cych wymiaru sprawiedliwo�ci w sprawach, w których ofiarami lub �wiadkami s� 

dzieci, której spotkanie odbyło si� w Wiedniu w dniach 15-16 marca 2005 roku, na 

potrzeby którego �rodków pozabud�etowych dostarczył Rz�d Kanady, oraz uwzgl�dniaj�c 

raport Mi�dzyrz�dowej grupy ekspertów1, 

Uwzgl�dniaj�c raport XI Kongresu Narodów Zjednoczonych zapobiegania 

przest�pczo�ci i wymiaru sprawiedliwo�ci w sprawach karnych, zorganizowanego w 

dniach 18-25 kwietnia 2005 roku, w cz��ci zatytułowanej: "Wdra�anie standardów: 50 lat 

kształtowania standardów w zapobieganiu przest�pczo�ci wymiaru sprawiedliwo�ci w 

sprawach karnych", 

Przyjmuj�c z zadowoleniem Deklaracj� z Bangkoku na temat: Współdziałanie i 

oddziaływanie: sojusze strategiczne w zapobieganiu przest�pczo�ci i wymiaru 

sprawiedliwo�ci w sprawach karnych2, przyj�t� podczas obrad wysokiego szczebla XI 

Kongresu Narodów Zjednoczonych zapobiegania przest�pczo�ci i wymiaru 

sprawiedliwo�ci w sprawach karnych, w szczególno�ci paragrafy 17 i 33, w których 

uznaje si� wag� udzielenia wsparcia �wiadkom i ofiarom przest�pstw, 

1 E/CN.15/2005/14/add.l 
2 A/CONF.203/18, rozdz. I, rezolucja 1. 



1. Przyjmuje zał�czone do niniejszej rezolucji Wytyczne dotycz�ce wymiaru 

sprawiedliwo�ci w sprawach, w których ofiarami lub �wiadkami przest�pstw s� dzieci, 

jako u�yteczne ramy, mog�ce pomóc Pa�stwom Członkowskim wzmacnia� w ramach 

systemu wymiaru sprawiedliwo�ci w sprawach karnych ochron� dzieci, które s� ofiarami lub 

�wiadkami przest�pstw; 

2. Zach�ca Pa�stwa Członkowskie do wykorzystania Wytycznych - tam gdzie oka�e si� to 

stosowne - przy tworzeniu prawa, procedur, strategii oraz praktyk odnosz�cych si� do 

dzieci, które w post�powaniu karnym wyst�puj� w charakterze pokrzywdzonych lub 

�wiadków; 

3. Wzywa Pa�stwa Członkowskie, które wypracowały prawo, procedury, strategie oraz 

praktyki odnosz�ce si� do dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw, do 

udost�pniania innym Pa�stwom informacji, na ich wniosek i gdy oka�e si� to wła�ciwe, 

oraz do udzielania im pomocy w projektowaniu i wdra�aniu szkole� lub innych 

przedsi�wzi�� w zwi�zku ze stosowaniem Wytycznych; 

4. Wzywa Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przest�pczo�ci do 

udzielenia Pa�stwom Członkowskim, na ich wniosek oraz w zale�no�ci od posiadanych 

�rodków pozabud�etowych, wsparcia technicznego oraz usług doradczych, dla wspierania 

ich w stosowaniu Wytycznych; 

5. Wzywa Sekretarza Generalnego do zapewnienia mo�liwie najszerszego 

rozpowszechnienia Wytycznych w�ród Pa�stw Członkowskich, sieci instytutów 

działaj�cych w ramach Programu Narodów Zjednoczonych Zapobiegania Przest�pczo�ci i 

Wymiaru Sprawiedliwo�ci w Sprawach Karnych, oraz w�ród innych mi�dzynarodowych, 

regionalnych i pozarz�dowych organizacji i instytucji; 

6. Zaleca Pa�stwom Członkowskim przedstawi� Wytyczne odpowiednim instytucjom 

rz�dowym i pozarz�dowym; 

7. Zach�ca instytuty działaj�ce w ramach Programu Narodów Zjednoczonych 

Zapobiegania Przest�pczo�ci i Wymiaru Sprawiedliwo�ci w Sprawach Karnych do 

organizowania szkole� na temat Wytycznych oraz do gromadzenia i rozpowszechniania 

informacji o skutecznych rozwi�zaniach na szczeblu krajowym; 



8. Wzywa Sekretarza Generalnego do przedstawienia Komisji Zapobiegania Przest�pczo�ci 

i Wymiaru Sprawiedliwo�ci w Sprawach Karnych na jej XVII sesji, raportu o stanie 

wdro�enia niniejszej rezolucji. 

Aneks 

Wytyczne dotycz�ce wymiaru  sprawiedliwo�ci w  sprawach, w  których ofiarami 

lub �wiadkami przest�pstw s� dzieci. 

I. Cele. 

1. Niniejsze Wytyczne dotycz�ce wymiaru sprawiedliwo�ci w sprawach, w których 

ofiarami lub �wiadkami przest�pstw s� dzieci przedstawiaj� dobre praktyki oparte na 

aktualnej wiedzy oraz mi�dzynarodowych i regionalnych normach, standardach i 

zasadach. 

2. Wytyczne powinny by� implementowane zgodnie z odpowiednimi przepisami 

krajowymi i procedurami s�dowymi, jak równie� powinny uwzgl�dnia� uwarunkowania 

prawne, społeczne, gospodarcze, kulturalne i geograficzne. Jednak�e, Pa�stwa powinny 

nieustannie d��y� do usuwania faktycznych trudno�ci w stosowaniu Wytycznych. 

3. Wytyczne stanowi� praktyczne ramy dla osi�gni�cia nast�puj�cych celów: 

(a) Pomoc przy dokonywaniu przegl�du prawa krajowego, procedur i praktyk tak, aby 

mogły one zapewni� pełne przestrzeganie praw dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami 

przest�pstw oraz przyczyni� si� do implementacji Konwencji o Prawach Dziecka3 przez 

strony tej Konwencji; 

(b) Pomoc Rz�dom, organizacjom mi�dzynarodowym, organizacjom pozarz�dowym i 

społecznym oraz innym zainteresowanym stronom, w tworzeniu i wdra�aniu prawa, 

strategii, programów i praktyk, w kluczowych kwestiach dotycz�cych dzieci, które s� 

ofiarami lub �wiadkami przest�pstw; 

3 United Nations, Treaty Series, vol. 1577, No. 27531. 



(c) Wskazywanie kierunków działa� specjalistom oraz, tam gdzie oka�e si� to stosowne, 

wolontariuszom pracuj�cym z dzie�mi, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw, w ich 

codziennej praktyce zwi�zanej z wymiarem sprawiedliwo�ci wobec dorosłych oraz 

nieletnich, na poziomie krajowym, regionalnym i mi�dzynarodowym, zgodnie z 

Deklaracj� podstawowych zasad wymiaru sprawiedliwo�ci dla ofiar przest�pstw oraz 

nadu�ycia władzy4; 

(d) Pomoc i wsparcie dla osób opiekuj�cych si� dzie�mi, w odpowiednim post�powaniu z 

dzie�mi, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw. 

4. Implementuj�c Wytyczne ka�de pa�stwo powinno zapewni� odpowiednie szkolenia 

oraz procedury, aby zapewni� ochron� i zabezpieczy� potrzeby dzieci, które s� ofiarami 

lub �wiadkami przest�pstw, uwzgl�dniaj�c, �e rodzaj wiktymizacji wpływa w 

zró�nicowany sposób na dzieci, jak na przykład molestowanie seksualne, w szczególno�ci 

dziewcz�t. 

5. Wytyczne obejmuj� dziedzin�, w której wiedza i praktyka wci�� si� rozwijaj� i 

udoskonalaj�. Nie s� one wyczerpuj�ce, jak równie� nie wykluczaj� dalszego rozwoju, 

pod warunkiem, �e b�dzie on nast�pował w zgodzie z le��cymi u ich podstaw celami i 

zasadami. 

6. Wytyczne mog� by� równie� stosowane do post�powa� w ramach nieformalnego i 

zwyczajowego wymiaru sprawiedliwo�ci, takich jak sprawiedliwo�� naprawcza oraz w 

pozakarnych obszarach prawa, w tym mi�dzy innymi dotycz�cych opieki, rozwodów, 

adopcji, ochrony dzieci, zdrowia psychicznego, obywatelstwa, imigracji oraz uchod�ców. 

II. Uwagi szczególne 

7. Wytyczne opracowano: 
i 

(a) Maj�c �wiadomo��, �e miliony dzieci na całym �wiecie zostało pokrzywdzonych w 

wyniku przest�pstwa oraz nadu�y� władzy, oraz �e nie zostały w odpowiedni sposób 

uznane prawa tych dzieci i mog� one dozna� dodatkowych cierpie� uczestnicz�c w 

procesie; 

General Assembly resolution 40/34, annex. 



(b) Uznaj�c, �e dzieci s� bezradne i wymagaj� szczególnej ochrony stosownie do ich 

wieku, stopnia dojrzało�ci oraz indywidualnych potrzeb; 

(c) Uznaj�c, �e dziewcz�ta s� szczególnie nara�one i mog� spotka� si� z dyskryminacj� na 

wszystkich etapach procesu; 

(d) Potwierdzaj�c, �e nale�y doło�y� wszelkich stara� dla zapobie�enia wiktymizacji 

dzieci, mi�dzy innymi poprzez implementacj� Wytycznych w sprawie zapobiegania 

przest�pczo�ci;5 

(e) Maj�c �wiadomo��, �e dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw mog� 

dozna� dodatkowych cierpie�, je�li zostan� mylnie uznane za sprawców w sytuacji, gdy 

faktycznie s� ofiarami i �wiadkami; 

(f) Przypominaj�c, �e Konwencja o prawach dziecka okre�la wymogi i zasady dla 

skutecznego uznania praw dzieci, oraz �e Deklaracja podstawowych zasad wymiaru 

sprawiedliwo�ci dla ofiar przest�pstw i nadu�ycia władzy okre�la zasady zapewnienia 

ofiarom prawa do informacji, uczestnictwa, ochrony, odszkodowania i pomocy; 

(g) Przywołuj�c mi�dzynarodowe i regionalne inicjatywy implementuj�ce zasady 

Deklaracji podstawowych zasad wymiaru sprawiedliwo�ci dla ofiar przest�pstw i 

nadu�ycia władzy, wł�cznie z Podr�cznikiem dotycz�cym -wymiaru sprawiedliwo�ci dla 

ofiar oraz Wytycznymi dla polityków dotycz�cymi Deklaracji podstawowych zasad, 

wydanymi w 1999 roku przez Biuro Narodów Zjednoczonych do Spraw Narkotyków i 

Zapobiegania Przest�pczo�ci; 

(h) Uznaj�c wysiłki Mi�dzynarodowego Biura Praw Dziecka w opracowaniu wytycznych 

dotycz�cych wymiaru sprawiedliwo�ci w sprawach karnych, w których ofiarami lub 

�wiadkami przest�pstw s� dzieci; 

(i) Uznaj�c, �e udoskonalone post�powanie wobec dzieci, które stały si� ofiarami lub 

�wiadkami przest�pstw mo�e spowodowa�, �e dzieci i ich rodziny b�d� bardziej skłonne do 

ujawnienia przypadków pokrzywdzenia przest�pstwem oraz do popierania procesu; 

1 Rezolucja Rady Gospodarczej i Społecznej 2002/13, aneks. 



(j) Przypominaj�c, �e wymiar sprawiedliwo�ci dla dzieci, które stały si� ofiarami lub 

�wiadkami przest�pstw musi jednocze�nie gwarantowa� prawa oskar�onych i skazanych; 

(k) Uwzgl�dniaj�c ró�norodno�� systemów prawnych i tradycji, a tak�e zauwa�aj�c, �e 

przest�pczo�� w coraz wi�kszym stopniu ma charakter mi�dzynarodowy, oraz �e istnieje 

potrzeba zapewnienia dzieciom, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw jednakowej 

ochrony we wszystkich krajach. 

III. Zasady 

8. Jak stanowi� instrumenty mi�dzynarodowe, a w szczególno�ci Konwencja o prawach 

dziecka znajduj�ca odzwierciedlenie w pracach Komitetu Praw Dziecka, oraz dla 

zapewnienia wymiaru sprawiedliwo�ci dzieciom, które stały si� ofiarami lub �wiadkami 

przest�pstw, specjali�ci i inne osoby odpowiedzialne za dobro tych dzieci musz� 

przestrzega� nast�puj�cych zasad: 

(a) Godno��. Ka�de dziecko jest unikaln� i cenn� istot� ludzk� i jako takiej, jej godno��, 

potrzeby, interesy i prywatno�� powinny by� szanowane i chronione; 

(b) Niedyskryminacja. Ka�de dziecko ma prawo by� traktowane sprawiedliwie i równo, bez 

wzgl�du na jego oraz jego rodziców lub prawnych opiekunów: ras�, kolor skóry, płe�, 

j�zyk, wyznanie, polityczne lub inne przekonania, pochodzenie etniczne lub społeczne, 

status maj�tkowy, upo�ledzenie, urodzenie lub inne okoliczno�ci; 

(c) Dobro dziecka. Podczas gdy prawa oskar�onych i skazanych powinny by� chronione, 

ka�de dziecko ma prawo do tego, by jego dobro zostało uwzgl�dnione w pierwszej 

kolejno�ci. Obejmuje to prawo do ochrony i prawo do harmonijnego rozwoju: 

i) Ochrona. Ka�de dziecko ma prawo do �ycia i do ochrony przed ka�d� form� cierpienia, 

wykorzystywania, zaniedbywania, w tym fizycznego, psychicznego, umysłowego i 

emocjonalnego; 

(ii) Harmonijny rozwój. Ka�de dziecko ma prawo do szansy na harmonijny rozwój oraz 

prawo do standardu �ycia adekwatnego do fizycznego, umysłowego, duchowego, 

moralnego i społecznego rozwoju. W przypadku, w którym dziecko doznało urazu 

psychicznego, nale�y podj�� wszelkie kroki dla umo�liwienia mu prawidłowego rozwoju. 



(d) Prawo do uczestnictwa. Zgodnie z krajowym prawem procesowym ka�de dziecko ma 

prawo do wyra�enia swoich pogl�dów, opinii i przekona� w nieskr�powany sposób i 

własnymi słowami oraz do zaanga�owania szczególnie w te sprawy, w których zapadaj� 

decyzje odnosz�ce si� do jego �ycia, wł�czaj�c w to decyzje podejmowane w toku 

post�powania s�dowego, a tak�e prawo do tego, by jego opinie zostały wzi�te pod uwag� 

stosownie do jego mo�liwo�ci, wieku, stopnia dojrzało�ci intelektualnej i umiej�tno�ci. 

IV. Definicje 

9. W niniejszych Wytycznych stosuje si� nast�puje definicje: 

(a) "Dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw" oznacza dzieci i nieletnich 

poni�ej 18. roku �ycia, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw, bez wzgl�du na ich 

rol� w przest�pstwie lub w procesie prowadzonym przeciwko domniemanemu sprawcy lub 

grupie sprawców; 

(b) "Specjali�ci" odnosi si� do osób, które w ramach pracy zawodowej maj� kontakt z 

dzie�mi, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw, lub które odpowiadaj� za 

zabezpieczenie potrzeb dzieci w systemie wymiaru sprawiedliwo�ci, a do których maj� 

zastosowanie niniejsze Wytyczne. Poj�cie to dotyczy mi�dzy innymi: adwokatów i osób 

wspieraj�cych dzieci oraz ofiary; członków słu�b i pracowników agencji zajmuj�cych si� 

ochron� i zdrowiem dzieci; prokuratorów oraz, tam gdzie oka�e si� to stosowne, 

obro�ców oskar�onych; pracowników placówek dyplomatycznych i konsularnych; 

pracowników zajmuj�cych si� przemoc� w rodzinie; s�dziów; urz�dników s�dowych; 

pracowników zajmuj�cych si� zdrowiem, w tym zdrowiem psychicznym oraz pracowników 

socjalnych; 

(c) "Post�powanie karne" obejmuje wykrywanie przest�pstwa, zgłoszenie przest�pstwa, 

dochodzenie, oskar�enie oraz post�powanie s�dowe i wykonawcze, bez wzgl�du na to 

czy spraw� zajmuje si� krajowy, mi�dzynarodowy czy regionalny wymiar 

sprawiedliwo�ci dla dorosłych lub młodocianych, czy te� zwyczajowy lub nieformalny 

wymiar sprawiedliwo�ci; 

(d) "Wyczulenie na sprawy dzieci" oznacza podej�cie, które uwzgl�dnia prawo dziecka do 

ochrony oraz jego indywidualne potrzeby i opinie. 



V. Prawo do bycia traktowanym z godno�ci� i współczuciem 

10. Dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw powinny by� podczas 

post�powania karnego traktowane w sposób troskliwy i delikatny, z uwzgl�dnieniem ich 

osobistej sytuacji i aktualnych potrzeb, wieku, płci, upo�ledzenia i stopnia dojrzało�ci 

oraz z pełnym poszanowaniem ich stanu fizycznego, umysłowego i moralnego. 

11. Ka�de dziecko powinno by� traktowane z uwzgl�dnieniem jego indywidualnych 

potrzeb, �ycze� i uczu�. 

12. Ingerowanie w prywatne �ycie dziecka powinno ogranicza� si� do niezb�dnego 

minimum, przy jednoczesnej rzetelno�ci gromadzenia materiału dowodowego, w celu 

zapewnienia sprawiedliwego wyniku post�powania karnego. 

13. Aby unikn�� dalszych cierpie� dziecka, przesłuchania, badania i inne czynno�ci 

dochodzenia powinny by� prowadzone przez przeszkolonych specjalistów, post�puj�cych 

w sposób delikatny, z szacunkiem i dokładno�ci�. 

14. Wszystkie czynno�ci opisane w niniejszych Wytycznych powinny by� 

przeprowadzane w sposób delikatny wobec dzieci, w stosownym otoczeniu, 

odpowiadaj�cym szczególnym potrzebom dziecka, zgodnie z jego mo�liwo�ciami, 

wiekiem, stopniem intelektualnej dojrzało�ci i zdolno�ci. Czynno�ci te nale�y ponadto 

prowadzi� w j�zyku, który dziecko rozumie i którym si� posługuje. 

VI. Prawo do ochrony przed dyskryminacj� 

15. Dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw powinny mie� doste_p do 

post�powania, które chroni je przed dyskryminacj� z powodu rasy, koloru skóry, płci, 

j�zyka, wyznania, pogl�dów politycznych lub innych, pochodzenia narodowego, 

etnicznego lub społecznego, stanu maj�tkowego, upo�ledzenia, urodzenia lub innej 

okoliczno�ci dotycz�cej dziecka, jego rodziców lub prawnych opiekunów. 

16. Post�powanie karne oraz pomoc dost�pna dzieciom, które s� ofiarami lub �wiadkami 

przest�pstw i ich rodzinom powinny si� cechowa� wyczuleniem na sprawy dzieci i 

uwzgl�dnia� jego wiek, �yczenia, mo�liwo�� pojmowania, płe�, orientacj� seksualn�, 



uwarunkowania etniczne, kulturowe, wyznaniowe, j�zykowe i społeczne, kast�, sytuacj� 

społeczno-finansow�, status imigranta lub uchod�cy, jak równie� szczególne potrzeby 

dziecka, w tym stan zdrowia, jego mo�liwo�ci i umiej�tno�ci. Specjali�ci powinni by� 

przeszkoleni w kwestiach powy�szych zró�nicowa�. 

17. W okre�lonych przypadkach konieczne mo�e by� zastosowanie specjalnych �rodków i 

ochrony, z uwagi na płe� oraz zró�nicowany charakter przest�pstw przeciwko dzieciom, 

takich jak molestowanie seksualne dzieci. 

18. Wiek dziecka nie powinien stanowi� przeszkody w jego prawie do pełnego 

uczestnictwa w post�powaniu. Ka�de dziecko nale�y traktowa� jako pełnoprawnego 

�wiadka podlegaj�cego przesłuchaniu, a jego zeznania nie powinny by� z zało�enia 

traktowane jako niewa�ne lub niewiarygodne wył�cznie z powodu wieku dziecka, je�eli 

jego wiek i stopie� dojrzało�ci pozwalaj� na zło�enie - z pomoc� lub bez - zrozumiałych i 

wiarygodnych zezna�. 

VII. Prawo do informacji 

19. Dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw oraz ich rodzice lub opiekunowie 

i przedstawiciele prawni, przy pierwszym zetkni�ciu si� z post�powaniem karnym oraz w 

jego toku, powinni by� bezzwłocznie i prawidłowo poinformowani, w mo�liwym i 

odpowiednim zakresie, mi�dzy innymi o: 

(a) Mo�liwo�ciach i sposobach otrzymania pomocy medycznej, psychologicznej, 

socjalnej lub innej stosownej pomocy, porady prawnej lub innej, jak równie� prawnej 

reprezentacji, odszkodowania i dora�nego wsparcia finansowego; 

(b) Procedurach stosowanych w post�powaniu karnym prowadzonym przeciwko 

dorosłym i młodocianym, w tym o roli dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami 

przest�pstw, wadze, czasie i sposobie składania zezna� oraz o sposobie, w jaki 

"przepytywanie" b�dzie prowadzone w trakcie dochodzenia i post�powania s�dowego; 

(c) Funkcjonuj�cych mechanizmach wsparcia dla dziecka, w chwili składania skargi i w 

czasie udziału w czynno�ciach dochodzenia i post�powania s�dowego; 

(d) Wyznaczonym miejscu i czasie przesłucha� lub innych istotnych czynno�ciach; 

(e) Dost�pno�ci �rodków ochrony; 
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(f) Mechanizmach ponownego rozpatrzenia decyzji dotycz�cych dzieci, które s� ofiarami lub 

�wiadkami przest�pstw; 

(g) Istotnych prawach dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw, zgodnie z 

Konwencj� o prawach dziecka i Deklaracj� podstawowych zasad wymiaru sprawiedliwo�ci 

dla ofiar przest�pstw i nadu�ycia władzy. 

20. Ponadto, dzieci, które s� ofiarami przest�pstw, ich rodzice lub opiekunowie i 

przedstawiciele prawni, powinni by� bezzwłocznie i prawidłowo poinformowani, w 

mo�liwym i odpowiednim zakresie, mi�dzy innymi o: 

(a) Post�pach w danej sprawie i o jej stanie, w tym o zatrzymaniu, tymczasowym 

aresztowaniu podejrzanego oraz o jakichkolwiek zmianach w jego statusie, decyzji o 

postawieniu w stan oskar�enia, rozwoju sprawy po zako�czeniu post�powania s�dowego 

oraz o jego wyniku; 

(b) Mo�liwo�ciach uzyskania odszkodowania od sprawcy lub od Pa�stwa w drodze 

post�powania karnego, w drodze odr�bnego post�powania cywilnego lub innego 

post�powania. 

VIII. Prawo do bycia wysłuchanym oraz do wyra�ania swoich opinii i obaw 

21. Specjali�ci powinni doło�y� wszelkich stara�, aby umo�liwi� dzieciom, które s� 

ofiarami lub �wiadkami przest�pstw wyra�enie opinii i obaw zwi�zanych z ich udziałem w 

post�powaniu karnym, w tym poprzez: 

(a) Zapewnienie, aby z dzie�mi, które s� ofiarami przest�pstw i - tam gdzie jest to 

wła�ciwe - z dzie�mi, które s� �wiadkami, omawiane były kwestie wskazane w 

paragrafie 19; 

(b) Zapewnienie, aby dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw miały 

mo�liwo�� swobodnego wyra�enia, we wła�ciwy im sposób, opinii i obaw dotycz�cych ich 

udziału w post�powaniu karnym, ich obaw o bezpiecze�stwo w zwi�zku z osob� 

oskar�onego, sposobu w jaki wolałyby zeznawa� oraz ich zdania na temat wyniku 

post�powania; 

(c) Po�wi�cenie wnikliwej uwagi opiniom i obawom dziecka oraz, je�li nie mo�na 

uczyni� im zado��, wytłumaczenie dziecku przyczyny. 
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IX. Prawo do skutecznej pomocy 

22. Dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw oraz, tam gdzie jest to wła�ciwe, 

członkowie ich rodzin powinni mie� dost�p do pomocy udzielanej przez specjalistów 

odpowiednio przeszkolonych, zgodnie ze wskazaniami ust�pów 40-42. Mo�e to 

obejmowa� pomoc i wsparcie: finansowe, socjalne, prawne, doradcze, medyczne, 

rehabilitacyjne, psychologiczne oraz innego rodzaju, konieczne dla reintegracji dziecka. 

Ka�da taka pomoc powinna odpowiada� potrzebom dziecka oraz umo�liwia� mu 

skuteczne uczestnictwo w ka�dym ze stadiów post�powania karnego. 

23. Udzielaj�c pomocy dzieciom, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw, 

specjali�ci powinni doło�y� wszelkich stara�, aby koordynowa� wsparcie w taki sposób, by 

dziecko nie zostało poddane nadmiernej ingerencji. 

24. Dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw powinny otrzymywa� pomoc od 

osób zajmuj�cych si� udzielaniem wsparcia, takich jak specjali�ci zajmuj�cy si� ofiarami 

lub �wiadkami, poczynaj�c od wst�pnego zgłoszenia a� do chwili, gdy pomoc taka nie 

b�dzie ju� wymagana. 

25. Specjali�ci powinni rozwija� i wdra�a� �rodki ułatwiaj�ce dzieciom składanie zezna� 

lub dostarczanie dowodów, aby poprawi� komunikowanie si� oraz zrozumienie zarówno w 

post�powaniu przygotowawczym jak i s�dowym. �rodki te mog� obejmowa�: 

(a) Zaj�cie si� przez specjalistów zajmuj�cych si� dzie�mi, które s� ofiarami lub 

�wiadkami przest�pstw szczególnymi potrzebami dzieci; 

(b) Towarzyszenie dziecku podczas składania zezna� przez osoby zajmuj�ce si� 

udzielaniem wsparcia, w tym przez specjalistów i członków rodziny; 

(d) Tam, gdzie jest to wła�ciwe, wyznaczenie opiekunów dla obrony prawnych interesów 

dzieci. 

X. Prawo do prywatno�ci 

26. Dzieciom, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw powinno si� zapewni� 

ochron� ich prywatno�ci, jako kwesti� maj�c� pierwszorz�dne znaczenie. 
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27. Informacje dotycz�ce uczestnictwa dziecka w post�powaniu karnym powinny by� 

chronione. Mo�na to osi�gn�� poprzez utrzymanie poufno�ci i zaw��enie dost�pu do 

informacji, które mogłyby prowadzi� do identyfikacji dziecka, które w post�powaniu 

karnym wyst�puje jako pokrzywdzony lub �wiadek. 

28. Nale�y podj�� działania dla ochrony dzieci przed zb�dnym kontaktem z opini� 

publiczn� poprzez, na przykład, wył�czenie publiczno�ci i mediów z udziału w rozprawie 

s�dowej podczas składania przez dziecko zezna�, gdy zezwala na to prawo krajowe. 

XI. Prawo do ochrony przed cierpieniami podczas trwania post�powania karnego 

29. Specjali�ci powinni podejmowa� działania maj�ce zapobiec cierpieniom podczas 

procesu wykrywania przest�pstw, dochodzenia oraz oskar�ania w celu zapewnienia 

poszanowania dobra i godno�ci dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw. 

30. Specjali�ci powinni traktowa� dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw w 

sposób delikatny tak, aby: 

(a) Wspiera� dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw, w tym towarzyszy� im w 

toku całego ich uczestnictwa w post�powaniu karnym, je�li jest to w interesie dziecka; 

(b) Zapewni� informacje na temat posterowania, w tym jasno prezentuj�c dziecku, tak 

precyzyjnie jak tylko to mo�liwe, czego mo�e oczekiwa� w zwi�zku z post�powaniem. 

Udział dziecka w post�powaniu s�dowym nale�y zaplanowa� z wyprzedzeniem i doło�y� 

wszelkich stara� dla zapewnienia w toku całego post�powania ci�gło�ci kontaktu 

pomi�dzy dzie�mi i specjalistami; 

(c) Zapewni�, aby post�powanie s�dowe rozpocz�ło si� mo�liwie najszybciej, chyba �e 

opó�nienie jest w najlepiej poj�tym interesie dziecka. Dochodzenie w sprawie przest�pstw, 

których pokrzywdzonymi lub �wiadkami s� dzieci powinno by� prowadzone w sposób 

szybki, ponadto powinny istnie� procedury, przepisy lub zasady post�powania przed s�dem, 

które przewiduj�, �e sprawy, w których pokrzywdzonymi lub �wiadkami s� dzieci 

prowadzone s� w sposób szybki. 

(d) Stosowane były procedury cechuj�ce si� szczególnym wyczuleniem na sprawy dzieci, 

obejmuj�ce zaprojektowane z my�l� o dzieciach pokoje przesłucha�, interdyscyplinarny 

o�rodek �wiadcz�cy pomoc dzieciom, które s� ofiarami przest�pstw, zmodyfikowane 
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pomieszczenia s�dowe, które uwzgl�dniaj� dzieci�cych �wiadków; przerwy podczas 

składania przez dziecko zezna�; wyznaczanie rozpraw w porach dnia stosownych dla 

wieku i stopnia dojrzało�ci dziecka; odpowiedni system zawiadomie�, aby dziecko 

stawiało si� w s�dzie wył�cznie w razie konieczno�ci, inne odpowiednie metody maj�ce 

ułatwi� dziecku składanie zezna�. 

31. Specjali�ci powinni równie� wdra�a� �rodki: 

(a) W celu ograniczenia liczby przesłucha�: nale�y wdro�y� specjalne procedury 

zbierania dowodów od dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw, przykładowo z 

u�yciem technik rejestruj�cych obraz i d�wi�k, aby ograniczy� liczb� składanych 

o�wiadcze�, przesłucha�, rozpraw, oraz kontakt z post�powaniem karnym, który nie jest 

konieczny; 

(b) W celu zapewnienia - o ile jest to zgodne z systemem prawnym i nie narusza prawa 

do obrony - aby dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw nie były 

przesłuchiwane przez domniemanego sprawc� w „krzy�owym ogniu pyta�": je�li jest to 

konieczne, dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw powinny by� 

przesłuchiwane przed s�dem poza zasi�giem wzroku 

domniemanego sprawcy, dzieciom powinny by� równie� udost�pnione oddzielne 

poczekalnie i pokoje przesłucha�; 

(c) W celu zapewnienia, aby dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw były 

przesłuchiwane w sposób szczególnie wyczulony na sprawy dzieci, umo�liwiaj�cy 

nadzór przez s�dziów, ułatwiaj�cy składanie zezna� i zmniejszaj�cy ewentualne 

onie�mielenie, przykładowo poprzez wyznaczenie biegłych psychologów. 

XII. Prawo do bezpiecze�stwa 

32. Je�li bezpiecze�stwo dziecka, które jest ofiar� lub �wiadkiem przest�pstwa mo�e by� 

zagro�one, nale�y podj�� stosowne �rodki zobowi�zuj�ce do zgłaszania tych zagro�e� 

odpowiednim organom, jak równie� nale�y podj�� stosowne �rodki chroni�ce dziecko 

przed zagro�eniami przed, w toku i po zako�czeniu post�powania karnego. 

33. Specjali�ci maj�cy styczno�� z dzie�mi powinni by� zobowi�zani do informowania 

wła�ciwych organów o powzi�tym podejrzeniu, �e dziecko, które jest ofiar� lub 

�wiadkiem przest�pstwa zostało, jest lub mo�e zosta� skrzywdzone. 
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34. Nale�y szkoli� specjalistów w rozpoznawaniu i zapobieganiu zastraszaniu, gro�bom i 

krzywdzeniu dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw. Je�li dzieci, które s� 

ofiarami lub �wiadkami przest�pstw mog� by� poddane zastraszaniu, gro�bom lub 

krzywdzeniu, nale�y wprowadzi� stosowne warunki dla zapewnienia bezpiecze�stwa 

dziecka. Zabezpieczenia takie mog� obejmowa�: 

(a) Unikanie bezpo�redniego kontaktu dzieci, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw z 

domniemanymi sprawcami na ka�dym etapie post�powania karnego; 

(b) Stosowanie s�dowych zakazów, wzmacnianych przez system rejestruj�cy; 

(c) Zarz�dzenie tymczasowego aresztowania oskar�onego oraz ustanowienie specjalnych 

warunków por�czenia w postaci zakazu kontaktu z dzieckiem; 

(d) Zastosowanie wobec oskar�onego aresztu domowego; 

(e) Na ile to mo�liwe i wła�ciwe, zapewnienie dzieciom, które s� ofiarami lub �wiadkami 

przest�pstw ochrony ze strony Policji lub innych organów oraz zabezpieczenie ich 

miejsca pobytu przed ujawnieniem. 

XIII. Prawo do odszkodowania 

35. Dzieci, które s� ofiarami przest�pstwa powinny, je�li tylko to mo�liwe, otrzyma� 

odszkodowanie w celu pełnego naprawienia szkód i krzywd. Procedury prowadz�ce do 

uzyskania odszkodowania powinny by� łatwo dost�pne i cechowa� si� wyczuleniem na 

sprawy dzieci. 

36. Post�powanie karne powinno by� poł�czone z dochodzeniem odszkodowania a tak�e z 

nieformalnym i społecznym wymiarem sprawiedliwo�ci, takim jak post�powanie 

naprawcze, pod warunkiem, �e cechuje si� ono wyczuleniem na sprawy dzieci i zgodne jest 

z niniejszymi Wytycznymi. 

37. Odszkodowanie mo�e obejmowa� obowi�zek naprawienia szkody nało�ony na 

sprawc� przez s�d karny, pomoc z pa�stwowych programów dla ofiar przest�pstw i 

odszkodowanie za szkody zas�dzone w post�powaniu cywilnym. Na ile to mo�liwe, 

nale�y uwzgl�dni� koszty społecznej i szkolnej reintegracji dziecka, leczenia, opieki 

psychiatrycznej i usług prawnych. Nale�y ustanowi� procedury zapewniaj�ce wykonanie 
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w pierwszej kolejno�ci — przed wykonaniem kar grzywny - obowi�zku naprawienia 

szkody oraz zapłat� odszkodowania. 

XIV. Prawo do specjalnych �rodków prewencyjnych 

38. Obok �rodków prewencyjnych, które maj � zastosowanie w odniesieniu do wszystkich 

dzieci, powinny by� wypracowywane specjalne strategie dla dzieci, które s� ofiarami 

przest�pstw i s� szczególnie nara�one na ponowne pokrzywdzenie lub popełnienie 

przest�pstwa. 

39. Specjali�ci powinni rozwija� oraz wdra�a� wszechstronne i indywidualnie dopasowane 

strategie i interwencje w przypadkach, w których istnieje niebezpiecze�stwo dalszego 

pokrzywdzenia przest�pstwem dzieci, które s� ju� ofiarami. Te strategie i interwencje 

powinny uwzgl�dnia� charakter pokrzywdzenia przest�pstwem, w tym pokrzywdzenia 

zwi�zanego z molestowaniem w rodzinie, wykorzystywaniem seksualnym, nielegalnym 

handlem. W�ród strategii mog� znajdowa� si� te, które wywodz� si� z inicjatyw 

rz�dowych, s�siedzkich i obywatelskich. 

XV. Implementacja 

40. Specjali�ci pracuj�cy z dzie�mi, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw powinni 

mie� dost�p do kształcenia, odpowiednich szkole� oraz informacji, tak aby rozwija� 

specjalistyczne metody, sposoby post�powania i postawy wobec dzieci w celu ochrony 

dzieci oraz post�powania z dzie�mi, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw w 

sposób skuteczny i delikatny. 

41. Specjali�ci powinni by� przeszkoleni, w tym równie� w wyspecjalizowanych 

instytucjach, tak, aby skutecznie chroni� i zaspokaja� potrzeby dzieci, które s� ofiarami 

lub �wiadkami przest�pstw. 

42. Szkolenie to powinno obejmowa�: 

(a) Odpowiednie zasady, normy, standardy i prawa człowieka, w tym równie� prawa 

dziecka; 

(b) Zasady i etyczne obowi�zki ich zawodu; 

(c) Znaki i symptomy �wiadcz�ce o popełnieniu przest�pstw przeciwko dzieciom; 
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(d) Umiej�tno�ci oceny sytuacji kryzysowych oraz stosowania odpowiednich w takich 

sytuacjach technik, w szczególno�ci umiej�tno�� odpowiedniego kierowania sprawy do 

wła�ciwych podmiotów, z naciskiem na potrzeb� zachowania poufno�ci; 

(e) Wpływ oraz konsekwencje, jakie wywołuj � przest�pstwa przeciwko dzieciom, w tym 

negatywne fizyczne i psychologiczne skutki oraz urazy wywołane przez te przest�pstwa; 

(f) Specjalne �rodki i techniki pomocy dzieciom, wyst�puj�cym w post�powaniu karnym w 

charakterze pokrzywdzonych lub �wiadków; 

(g) Zagadnienia j�zykowe, wyznaniowe, społeczne oraz odnosz�ce si� do płci z 

uwzgl�dnieniem wieku dzieci oraz ró�nic kulturowych; 

(h) Odpowiednie umiej�tno�ci w komunikacji dorosłych z dzie�mi; 

(i) Techniki przesłuchiwania i oceny sytuacji, które minimalizuj� urazy dziecka, a 

równocze�nie maksymalizuj� jako�� informacji uzyskanych od niego; 

(j) Umiej�tno�ci zajmowania si� dzie�mi, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw, w 

sposób delikatny, konstruktywny i uspokajaj�cy; 

(k) Metody zabezpieczania i przedstawiania dowodów oraz przesłuchiwania dzieci 

wyst�puj�cych w procesie w charakterze �wiadków; 

(1) Rola specjalistów pracuj�cych z dzie�mi, które s� ofiarami lub �wiadkami przest�pstw 

oraz metody przez nich stosowane. 

43. Specjali�ci powinni doło�y� wszelkich stara�, aby przyj�� interdyscyplinarne i 

kooperatywne podej�cie do pomocy udzielanej dzieciom poprzez zaznajamianie si� z 

szerokim zasobem dost�pnych mo�liwo�ci pomocy dzieciom, takich jak wsparcie ofiar 

przest�pstw, pomoc prawna, wsparcie finansowe, usługi doradcze, usługi edukacyjne, 

zdrowotne, prawne i socjalne. Takie podej�cie mo�e polega� na przyj�ciu praktyk 

post�powania w poszczególnych stadiach post�powania karnego, tak aby wzmacnia� 

współprac� miedzy jednostkami �wiadcz�cymi pomoc dzieciom, które s� ofiarami lub 

�wiadkami przest�pstw, jak równie� obejmowa� inne formy interdyscyplinarnej pracy, w 

tym wspóln�, skoncentrowan� w jednym miejscu prac� policjantów, prokuratorów, 

personelu medycznego, pracowników socjalnych i psychologów. 
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44. Nale�y wzmacnia� mi�dzynarodow� współprac� Pa�stw oraz wszystkich grup 

społecznych, zarówno na szczeblu krajowym jak i mi�dzynarodowym, w tym wzajemn� 

pomoc w celu ułatwienia gromadzenia i wymiany informacji oraz wykrywania i �cigania 

mi�dzynarodowych przest�pstw, których ofiarami lub �wiadkami s� dzieci. 

45. Specjali�ci powinni rozwa�y� stosowanie niniejszych Wytycznych jako podstawy do 

rozwijania ustawodawstwa i strategii, standardów i praktyk post�powania maj�cych na 

celu pomoc dzieciom wyst�puj�cym w post�powaniu karnym w charakterze 

pokrzywdzonych lub �wiadków. 

46. Nale�y umo�liwi� specjalistom, jak równie� innym podmiotom zwi�zanym z 

post�powaniem karnym dokonywanie okresowych przegl�dów i ocen ich roli w 

zapewnianiu ochrony prawom dziecka oraz w skutecznym wdra�aniu niniejszych 

Wytycznych. 
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