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Osoba nieletnia, czyli w jakim wieku?
Zgodnie z ustawa ̨ o postep̨owaniu w sprawach nieletnich, jeśli postep̨owanie prowadzone
jest w zwiaz̨ku z ewentualna ̨demoralizacja ̨ (np. spożywaniem alkoholu, zażywaniem środ-
ków odurzajac̨ych, paleniem papierosów, używaniem słów wulgarnych lub obelżywych,
przebywaniem w porze nocnej bez nadzoru, ucieczka ̨ z domu czy porzuceniem szkoły,
przebywaniem w środowiskach kryminogennych etc.) – nieletnim jest osoba, która nie
ukończyła 18 lat.

Inaczej jest wówczas, kiedy sprawa dotyczy przestep̨stwa, przestep̨stwa skarbowe-
go lub któregoś z wykroczeń wymienionych w ustawie (np. zakłócania porzad̨ku, nisz-
czenia znaków, kradzieży czy zniszczenia mienia do wartości 500 zł) -wówczas nieletnim
podlegajac̨ym odpowiedzialności na podstawie ustawy bed̨zie osoba, która ukończyła
13 lat i nie ukończyła lat 17.

W zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych za nieletnie-
go uważana jest także osoba, wzgled̨em której środki takie zostały orzeczone, choćby
ukończyła 18 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia lat 21.

Czes̨to w przestrzeni medialnej możemy usłyszeć sformułowanie, że z uwagi na rodzaj
popełnionego przestep̨stwa osoba nieletnia bed̨zie odpowiadała „jak dorosła”. Faktycz-
nie ustawodawca przewidział także możliwość odpowiadania przez nieletniego, któ-
ry ukończył lat 15, na takich zasadach, jak gdyby ukończył lat 17. Bed̨zie to możliwe
wówczas, jeśli nieletni sprawca dopuścił sie ̨ poważnego czynu zabronionego (w tym za-
bójstwa, rozboju, zgwałcenia w typie kwalifikowanym, tj. np. wspólnie z inna ̨ osoba,̨ czy
wobec pokrzywdzonego, który nie ukończył 15. roku życia itd.). Ustawodawca zastrzegł, że
taka surowsza odpowiedzialność możliwa jest tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy oraz
stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiaja,̨ a w
szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały
sie ̨ bezskuteczne.

W jakich okolicznościach policja może legitymować
nieletniego?
Policja uprawniona jest do legitymowania każdej osoby w celu ustalenia jej tożsamo-
ści, w tym także nieletniego, o ile podejrzewa go o popełnienie czynu karalnego bad̨ź też
może on być świadkiem takiego czynu albo wreszcie: osoba ta przypomina rysopisem oso-
be ̨poszukiwana ̨lub ukrywajac̨a ̨sie.̨ Innymi słowy, musi istnieć przyczyna, jakaś faktyczna
podstawa, by w drodze czynności służbowej legitymowania ustalać tożsamość nieletniego.

Funkcjonariusz umundurowany powinien podać legitymowanemu swój stopień,
imie ̨ i nazwisko w sposób umożliwiajac̨y odnotowanie tych danych, przyczyne ̨ pod-
jec̨ia czynności służbowych, a na żad̨anie dodatkowo podaje podstawe ̨prawna ̨podjec̨ia tej
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czynności. Co ważne, zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o Policji, funkcjona-
riusz podaje powyższe dane bez konieczności proszenia go o to.

W praktyce pytanie o podstawe ̨ prawna ̨ z najwiek̨szym prawdopodobieństwem zakoń-
czy sie ̨ lakoniczna ̨ odpowiedzia ̨ funkcjonariusza o art. 15 ustawy o policji (m.in. prawo do
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości).

Natomiast jeśli czynność legitymowania przeprowadza funkcjonariusz nieumunduro-
wany, wówczas nieletniemu powinna zostać okazana legitymacja służbowa zawierajac̨a
ww. dane funkcjonariusza, przy czym na żad̨anie nieletniego okazanie legitymacji służbo-
wej powinno nastap̨ić w sposób umożliwiajac̨y odnotowanie danych w niej zawartych.

W celu ustalenia tożsamości nieletniego funkcjonariusz ma prawo pytać o: imie,̨
nazwisko oraz adres zamieszkania/pobytu nieletniego, o jego numer PESEL, a w przy-
padku jego braku - o date ̨ i miejsce urodzenia nieletniego oraz imiona rodziców i nazwisko
rodowe. Powyższe dane funkcjonariusz dokumentuje w notatniku służbowym, wskazujac̨
dodatkowo czas, miejsce i przyczyne ̨ legitymowania. Warto również zaznaczyć, że funk-
cjonariusz policji może odstap̨ić od czynności legitymowania, jeżeli osoba jest mu znana
osobiście, np. z innych, wcześniejszych czynności.

Na podstawie jakich dokumentów policja ustala
tożsamość nieletniego?
Dla potwierdzenia tożsamości nieletniego wystarczajac̨e bed̨zie okazanie funkcjonariuszo-
wi legitymacji szkolnej ze zdjec̨iem lub dowodu osobistego (w tym także tymczasowego).
Przepisy wskazuja ̨ również na możliwość weryfikacji tożsamości na podstawie innych do-
kumentów ze zdjec̨iem, które nie budza ̨wat̨pliwości. Oczywiste jest, że dotyczy to ww. le-
gitymacji szkolnej i innych dokumentów wydawanych przez instytucje publiczne. Doku-
mentem takim nie bed̨zie natomiast np. karta do siłowni czy karta lojalnościowa do lokalu
usługowego, nawet jeśli zawiera zdjec̨ie.

Nawet jeśli nieletni nie ma przy sobie dokumentu tożsamości, to jego dane moga ̨ zo-
stać przez funkcjonariusza ustalone także na podstawie oświadczenia osoby, której tożsa-
mość zweryfikowano dowodem osobistym albo ww. wiarygodnymi dokumentami, zgodnie
z powyższym wskazaniem, a nawet wyjat̨kowo, w zależności od oceny sytuacji przez funk-
cjonariusza policji, w drodze telefonicznego lub osobistego porozumienia sie ̨ z osobami
wskazanymi przez legitymowanego.

W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości nieletniego policja jest uprawnio-
na do doprowadzenia nieletniego do jednostki policji w celu wykonania niezbed̨nych czyn-
ności zmierzajac̨ych do ustalenia jego tożsamości.
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Czy policja może zatrzymać osobe ̨ nieletnia?̨
Tak, policja ma prawo w wypadkach niecierpiac̨ych zwłoki do zbierania i utrwalania do-
wodów w odniesieniu do przejawów demoralizacji oraz czynów karalnych, zaś w razie po-
trzeby może dokonać zatrzymania nieletniego.

Owa potrzeba musi być zwiaz̨ana z istnieniem uzasadnionego podejrzenia, że nieletni
popełnił czyn karalny i jednocześnie zachodzi równie uzasadniona obawaukrycia sie ̨przez
niego lub zacierania śladów tego czynu bad̨ź też kiedy nie ma możliwości ustalenia tożsa-
mości nieletniego.

Jakie prawa ma nieletni podczas zatrzymania?
Zatrzymany nieletni powinien zostać niezwłocznie poinformowany o przyczynach zatrzy-
mania oraz o przysługujac̨ych mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy ad-
wokata, prawie do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania
i prawie złożenia zażalenia na czynności naruszajac̨e jego prawa.

Nieletniemu należy także umożliwić nawiaz̨anie kontaktu z rodzicem albo opiekunem
lub z adwokatem, przy czym – co bardzo ważne – realizacja tego uprawnienia nastep̨uje
na zgłoszone przez nieletniego żad̨anie.

Ustawa wprowadza jednocześnie wymóg możliwie jak najszybszego przesłuchania nie-
letniego, przy jednoczesnym zobligowaniu prowadzac̨ych te ̨ czynność do niezwłocznego
zawiadomienia o niej rodziców albo opiekuna, którzy jednocześnie wraz z otrzymaniem ta-
kiego zawiadomienia powinni zostać zapoznani z zakresem praw i obowiaz̨ków nieletnie-
go w danym postep̨owaniu. Wszystkie te czynności powinny zostać odnotowane w aktach
postep̨owania, zaś z samej czynności zatrzymania nieletniego sporzad̨zany jest protokół
zawierajac̨y podstawowe dane dotyczac̨e tej czynności (miejsce, date,̨ godzine ̨ i przyczyne ̨
zatrzymania).

Do protokołu można i należy zgłosić wszelkie ewentualne oświadczenia dotyczac̨e nie-
prawidłowości, które zaistniałyby przy zatrzymaniu.

Czy o zatrzymaniu osoby nieletniej jest zawiadamiany
sad̨?
O fakcie zatrzymania nieletniego policja powinna zawiadomić sad̨ rodzinny. Co wiec̨ej,
ustawodawca wskazuje, że takie powiadomienie powinno nastap̨ić niezwłocznie, nie póź-
niej jednakniżw ciag̨u 24 godzin liczonych od dokładnie odnotowanejwprotokole godziny
zatrzymania.

Okres 24 godzin ma istotne znaczenie, albowiem ustawa nakazuje nieletniego zwolnić
natychmiast i przekazać go rodzicom lub opiekunowi w przypadku przekroczenia tego
terminu.
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Natychmiastowe zwolnienie nieletniego powinno nastap̨ić takżew sytuacji ustania przy-
czyny zatrzymania (np. po ustaleniu wcześniej nieznanej tożsamości nieletniego), nadto
wobec polecenia zwolnienia wydanego przez sad̨ rodzinny, a także w przypadku niepodje-̨
cia przez sad̨ przez kolejne 48 godzin od zawiadomienia o zatrzymaniu nieletniego decyzji
o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich lub tymczasowym umieszczeniu
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, rodzinie zastep̨czej zawodowej albo w specja-
listycznym zakładzie leczniczym.

Czy można przesłuchać nieletniego bez obecności rodzica
lub opiekuna?
Nie, nie ma takiej możliwości. Ustawa wprowadza jednoznaczny wymóg przeprowadze-
nia czynności przesłuchania nieletniego przez policje ̨w obecności jego rodziców, którym
przysługuje władza rodzicielska, albo opiekuna lub ustanowionego obrońcy.

Gdyby z jakichś powodów stawiennictwo ww. osób było niemożliwe, wówczas nieletni
może wskazać osobe ̨ bliska,̨ np. przedstawiciela szkoły, do której uczes̨zcza, lub przedsta-
wiciela organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy oddziaływanie wycho-
wawcze na nieletnich lub wspomaganie procesu ich resocjalizacji.

Obecność ww. osoby podczas przesłuchania odnotowywana jest w protokole przesłu-
chania nieletniego. Co ważne, Sad̨ Najwyższy już w 1990 r. stwierdził, że wyjaśnienia nie-
letniego odebrane bez zachowania wymogów zapewnienia obecności jednej z ww. osób
dorosłych nie moga ̨ stanowić dowodu w postep̨owaniu.

Czy sad̨ rodzinny zawiadomi o toczac̨ym sie ̨ postep̨owaniu
szkołe?̨
Sad̨ ma taka ̨ możliwość, ale może to nastap̨ić wyłac̨znie za zgoda ̨ osoby nieletniej. Jed-
nym ze sposobów zakończenia postep̨owania w sprawie nieletniego jest przekazanie jego
sprawy szkole, do której uczes̨zcza, albo organizacji młodzieżowej, sportowej, kulturalno-
oświatowej czy innej organizacji społecznej, do której należy.

Ma to miejsce wyłac̨znie wówczas, jeśli sad̨ uzna, że środki oddziaływania wychowaw-
czego, jakimi dana szkoła lub organizacja dysponuje, sa ̨wystarczajac̨e. Takie przekazanie
nie jest uzależnione np. od tego, jakiego czynu karalnego dopuścił sie ̨ nieletni.

W jakich okolicznościach nieletni musi mieć obrońce?̨
Rodzice albo opiekun nieletniego moga ̨ ustanowić obrońce ̨w każdej sprawie dotycza-̨
cej nieletniego i na każdym etapie postep̨owania prowadzonego przeciwko niemu. W ce-
lu uzyskania profesjonalnego wsparcia prawnego nieletni może także złożyć wniosek o
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ustanowienie dla niego obrońcy z urzed̨u, uzasadniajac̨ w treści tego wniosku, że udział
obrońcy jest potrzebny np. ze wzgled̨u na brak znajomości procedur czy przepisów pra-
wa, a nieletni lub jego rodzice nie sa ̨ w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia obrońcy z
wyboru bez uszczerbku dla niezbed̨nego utrzymania siebie i rodziny.

Jednocześnie ustawa o postep̨owaniu w sprawach nieletnich wskazuje także okoliczno-
ści, w którychnieletnimusi korzystać z pomocy obrońcy, niezależnie odwoli jego rodziców
albo opiekunów. Tak jest w przypadku zaistnienia ewentualnej sprzeczności interesównie-
letniego i jego rodziców albo opiekuna, przy czym wówczas obrońce ̨ z urzed̨u wyznacza
nieletniemu sad̨ rodzinny.

Podobnie sad̨ wyznaczy nieletniemu obrońce ̨ z urzed̨u, jeśli nieletniego umieszczono w
schronisku dla nieletnich, a także gdy jest on głuchy, niemy, niewidomy lub kiedy zachodzi
wat̨pliwości, czy jego stan zdrowia psychicznego pozwala na udział w postep̨owaniu lub
prowadzenie obrony w sposób samodzielny lub rozsad̨ny.

Kiedy osoba nieletnia może trafić do policyjnej izby
dziecka i jak długo może tam przebywać?
Nieletniego można umieścić w policyjnej izbie dziecka na czas uzasadnionej przerwy w
konwoju albo w doprowadzeniu, lecz nie dłużej niż na 24 godziny.

Nieletniego można umieścić w policyjnej izbie dziecka także na polecenie sad̨u ro-
dzinnego. Umieszczenie nastep̨uje na czas niezbed̨ny do wykonania określonych czynno-
ści procesowych, nieprzekraczajac̨y jednak 48 godzin. Czynności te (np. przesłuchanie w
charakterze świadka) powinny zostać określone w postanowieniu sad̨u; dotyczy to także
czasu, na jaki nieletni zostaje umieszczony w policyjnej izbie dziecka.

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos w 2020 było niemal opanowane przez kilkuna-
stoletnich aktywistów. Rok temu swoich sił na Forum próbowała Greta Thunberg, w tym
roku obecni byli jeszcze młodsi, chociażby 13-letnia Naomi Wadler, która protestuje prze-
ciwko łatwej dostep̨ności do broni palnej, czy 15-letnia Autumn Peltier walczac̨a o dostep̨
do czystej wody.

Młodzi ludzie coraz cześ̨ciej angażuja ̨ sie ̨ w sprawy społeczne, chca,̨ aby ich niezgodna
na zastana ̨ rzeczywistość była wyraźna i słyszalna. Biora ̨udział w protestach i demonstra-
cjach, jak chociażby te zorganizowane w ostatni poniedziałek przez ruch Extinction Rebel-
lion, który alarmuje o kryzysie klimatycznym. Cieszymy sie,̨ że rośnie namnowepokolenie,
które rozumie istote ̨ społeczeństwa obywatelskiego, chce brać udział w dyskusji, ma coś
do powiedzenia. Udział w protestach i demonstracjach, a także wszelkie formy nieposłu-
szeństwa obywatelskiego, nieodzowniewiaż̨a ̨sie ̨z kontaktem z policja.̨ Dlatego, cieszac̨ sie ̨
z coraz wiek̨szego zaangażowania społecznegomłodych ludzi, przedstawiamy odpowiedzi
na kilka pytań, które najcześ̨ciej sa ̨nam zadawane przez młodych ludzi oraz ich rodziców.
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