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1. Wprowadzenie

Postępowanie w sprawach nieletnich uregulowane w głównej mierze w ustawie o postę-
powaniu w sprawach nieletnich2 powszechnie już zalicza się do postępowań karnych sensu 
largo. Są to zatem postępowania represyjne, a zatem takie, których celem jest wymierzenie 
sankcji w sferze osobistej oraz ingerujących w prawa i wolności chronione przepisami 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej3. Występujące na gruncie art. 42 ust. 1–2 Kon-
stytucji RP „odpowiedzialność karna” ma bowiem autonomiczne znaczenie, a zatem nie 
dotyczy wyłącznie przestępstw rozumieniu przepisów Kodeksu karnego4, lecz wszelkich 
czynów zabronionych, w których wymierzana jest dolegliwa sankcja w sferze osobistej. 
Gwarancje wynikające z rozdziału II Konstytucji RP mają w tym zakresie zastosowanie 
także do przepisów prawa i postępowania represyjnego5.

1 Artykuł ten został przygotowany w ramach grantu badawczego „Pokrzywdzony jako uczestnik postę-
powań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?” („The injured party as a participant in repressive 
criminal proceedings. The fourth vertex of triangle?”); kierownik: dr hab. Andrzej Światłowski, prof. 
UJ, nr 2016/23/B/HS5/00437, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (National 
Science Centre).

2 Ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018 r. poz. 969) – dalej 
u.p.n.

3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) – dalej 
Konstytucja RP.

4 Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) – dalej k.k.
5 Wyrok TK z 30.09.2014 r., U 4/13, OTK-A 2014/8, poz. 97 czy wyrok TK z 17.01.2019 r., K 1/18, 

OTK-A 2019, poz. 6 i orzecznictwo przywołane w tych judykatach.
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Postępowanie w sprawach nieletnich koncentruje się wokół osoby obwinionego (art. 1 
u.p.n.), a zatem podmiotu, przeciwko któremu toczy się postępowanie i któremu zarzucono 
popełnienie czynu karalnego. Nie budzi wątpliwości, że obwiniony, chociaż jest osobą nie-
zdolną do przypisania mu winy w prawie karnej i nie zostaje ukarany, to jednak stosowane 
są w stosunku do niego niektóre zasady tej odpowiedzialności, nawet jeśli mają na celu nie 
tyle ukaranie go, lecz wychowanie. Sąd orzekający w tej kategorii spraw kieruje się dyrek-
tywą dobra nieletniego, jednak pozycja obwinionego w postępowaniu jest w dużej mierze 
podobna do pozycji oskarżonego w sprawach o przestępstwa6. Niestety o pokrzywdzonych 
w sprawach nieletnich po zmianach legislacyjnych w 2013 r. poświęcono niewiele miejsca. 
Lukę tę próbuje wypełnić niniejszy artykuł.

2. Lapidarnie o modelu postępowania w sprawach nieletnich

Przypomnieć należy, że postępowanie w sprawach nieletnich przez ostatnie 30 lat zostało 
ukształtowane jako procedura dwuetapowa: postępowanie wyjaśniające prowadzone w głów-
nej mierze przez Policję i sąd rodzinny oraz postępowanie rozpoznawcze. Sam model został 
gruntownie zmieniony po wejściu w życie z dniem 2.01.2014 r., wskutek wejścia w życie 
słynnej nowelizacji przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w 2013 r.7 
Nie wchodząc w ratio legis nowelizacji, należy stwierdzić, że była ona skutkiem niezwykle 
istotnego orzeczenia strasburskiego8, co doprowadziło ostatecznie do stworzenia zupełnie 
nowego sposobu orzekania w przedmiocie odpowiedzialności prawnej nieletniego.

Przedmiotem postępowania jest zatem rozstrzygnięcie kwestii odpowiedzialności praw-
nej nieletniego zarówno za czyny karalne (art. 1 § 2 pkt 2 u.p.n.), jak i demoralizację (art. 4 
§ 1 u.p.n.). Za każdym razem organ jest zobowiązany ustalić każdą z tych okoliczności, 
a następnie zastosować odpowiedni środek reakcji. Warto jednak podkreślić, że status 
pokrzywdzonego jest taki sam, a zatem niezależnie czy przedmiotem rozpoznania sprawy 
jest postępowanie o demoralizację czy też sprawa o czyn karalny.

Samo postępowanie przebiega według ogólnych reguł postępowania cywilnego, przy 
czym istotna jest dyrektywa dobra nieletniego. W myśl bowiem art. 3 § 1 u.p.n. w spra-
wie nieletniego należy kierować się przede wszystkim jego dobrem, dążąc do osiągnięcia 
korzystnych zmian w osobowości i zachowaniu się nieletniego oraz zmierzając w miarę 
potrzeby do prawidłowego spełniania przez rodziców lub opiekuna ich obowiązków wobec 

6 Zob. P. Czarnecki, Status nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich, „Przegląd Sądowy” 2016/9, 
s. 45–62.

7 Ustawa z 30.08.2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 1165).

8 Wyrok ETPC z 2.03.2010 r., 54729/00, Adamkiewicz przeciwko Polsce, HUDOC, który stwierdził 
naruszenie przez Polskę art. 6 ust. 1 i 3 europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podsta-
wowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 
5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) m.in. w zakresie 
wymogu rozpatrywania sprawy przez sąd bezstronny w postępowaniu poprawczym, a także naruszenia 
standardów prawa do obrony.
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nieletniego, uwzględniając przy tym interes społeczny9. Z kolei w myśl art. 3 § 2 u.p.n. 
w postępowaniu z nieletnim bierze się pod uwagę osobowość nieletniego, a w szczególności 
wiek, stan zdrowia, stopień rozwoju psychicznego i fizycznego, cechy charakteru, a także 
zachowanie się oraz przyczyny i stopień demoralizacji, charakter środowiska oraz warunki 
wychowania nieletniego. Niestety próżno szukać w tym zakresie odwołania do uwzględnie-
nia dobra pokrzywdzonego w celach tego postępowania, chociaż takie postulaty pojawiają 
się w doktrynie10. Warto podkreślić, że celem postępowania karnego jest między innymi 
„uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego przy jednoczesnym 
poszanowaniu jego godności” (art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k.). Cele postępowania w sprawach 
nieletnich należy wiązać z wprowadzonym 2.01.2014 r. art. 21a u.p.n. który wskazuje, że 
postępowanie w sprawie nieletniego ma na celu ustalenie, czy istnieją okoliczności świad-
czące o demoralizacji nieletniego lub czy nieletni popełnił czyn karalny, a także ustalenie, 
czy zachodzi potrzeba zastosowania wobec nieletniego środków przewidzianych w ustawie.

Dopełnieniem tej regulacji jest art. 5 u.p.n. stwierdzający, że wobec nieletniego mogą 
być stosowane środki wychowawcze oraz środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakła-
dzie poprawczym; kara może być orzeczona tylko w wypadkach prawem przewidzianych, 
jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego. Sąd rodzinny jako 
wydział sądu rejonowego orzeka na rozprawie i na posiedzeniach, stosując przy tym wo-
bec nieletniego środki wychowawcze i poprawcze (art. 6 u.p.n.), przy czym z możliwością 
stosowania środków przewidzianych w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego11 
samo postępowanie co do zasady jest niejawne i zachowano w nim instrumenty właściwe 
procedurze karnej (w szczególności związane z prawem do obrony).

Przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich niestety nie normują tego po-
stępowania całościowo, bowiem stosownie do art. 14 u.p.n. w sprawach nieletnich, którzy 
dopuścili się czynu karalnego, sąd rodzinny stosuje odpowiednio przepisy części ogólnej 
Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego12 lub Kodeksu wykroczeń13, jeżeli nie 
są sprzeczne z niniejszą ustawą. Ponadto należy mieć na uwadze, że w myśl art. 20 § 1 
u.p.n. w sprawach nieletnich stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 
cywilnego14 właściwe dla spraw opiekuńczych, a w zakresie zbierania, utrwalania i prze-
prowadzania dowodów przez Policję oraz powoływania i działania obrońcy stosuje się 

 9 W jednym z pierwszych orzeczeń po wejściu w życie ustawy SN wyroku z 18.09.1984 r., III KR 237/84, 
LEX nr 17574, wskazał, że ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich: „rezygnuje z represji jako 
środka stosowanego wobec nieletnich, wskazując na to, że podstawowa dyrektywa, którą winien 
kierować się sąd, rozpoznając sprawę nieletniego sprawcy, jest jego dobro”.

10 Zob. E. Skrętowicz, P. Strzelec, Pozycja pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach nieletnich [w:] 
Problemy reformy postępowania w sprawach nieletnich: materiały z konferencji naukowej „Problemy reformy 
postępowania w sprawach nieletnich”. Lublin 18–19 września 2008 r., red. T. Bojarski, Lublin 2008, s. 94.

11 Ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.) – dalej 
k.r.o.

12 Ustawa z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r. poz. 19 ze zm.).
13 Ustawa z 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.).
14 Ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.) – dalej 

k.p.c.
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odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego15, ze zmianami przewidzianymi 
w ustawie. Co więcej, także postępowanie dowodowe nie zostało uregulowane wyczerpująco, 
gdyż stosowanie do art. 20 § 2 u.p.n. czynności dowodowe z udziałem osób małoletnich 
innych niż nieletni przeprowadza się przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu 
postępowania karnego, podobnie zresztą jak do rzeczy zatrzymanych w toku postępowania 
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Formuła „odpowiedniego 
stosowania” ma na celu nie tylko osiągnięcie skrótowości tekstu, ale także zapobieżenie 
powstawaniu luk prawnych przy poszukiwaniu odpowiedniej normy prawnej. Wskazane 
„odpowiednie stosowanie” może bowiem oznaczać jedną z trzech alternatywnych sytuacji: 
stosowanie wprost, stosowanie z modyfikacjami i wreszcie odmowa zastosowania regulacji, 
do której następuje odesłanie. Za każdym razem organ postępowania jest zobowiązany 
podjąć decyzję, po którą z tych sytuacji zdecyduje się sięgnąć.

Ustawodawca z jednej bowiem strony posługuje się terminologią oraz regułami przy-
pisania odpowiedzialności prawnej analogicznej do odpowiedzialności karnej, a z drugiej 
strony samo postępowanie czy katalog zastosowanych środków nabiera cech postępowania 
rozpoznawczego w sprawach cywilnych przewidzianego w przepisach Kodeksu postępo-
wania cywilnego.

3. Prawa pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach nieletnich

W przepisach ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich nie ma jednego rozdziału 
czy chociażby jednego przepisu, w którym zostałoby zamieszczony wykaz praw przysłu-
gujących pokrzywdzonemu. Ustawodawca wymienia niektóre uprawnienia przysługujące 
pokrzywdzonemu, zamieszczając je w kilkunastu rozproszonych miejscach tej ustawy. 
Należy podkreślić, że jeśli w przepisach ustaw nie występuje wyraźnie jakieś uprawnienie 
dla pokrzywdzonego, to wówczas nie wolno danego uprawnienia domniemywać dla po-
krzywdzonego. Ustawodawca zatem musi wskazać konkretne uprawnienie dla pokrzyw-
dzonego i określić jego zakres.

Pierwszym uprawnieniem, które przewidziano w ustawie, jest możliwość wzięcia udziału 
w postępowaniu mediacyjnym. Stosownie bowiem do art. 3a § 1 u.p.n., w każdym stadium 
postępowania sąd rodzinny może, z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i nieletniego, 
skierować sprawę do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postę-
powania mediacyjnego. Z kolei art. 3a § 2 u.p.n. wskazuje, że instytucja lub osoba godna 
zaufania sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, sprawozdanie z jego 
przebiegu i wyników, które sąd rodzinny bierze pod uwagę, orzekając w sprawie nieletniego. 
Przepisy ustawy nie precyzują kwestii związanych ze szczegółowym udziałem pokrzywdzone-
go w postępowaniu mediacyjnym, a w rozporządzeniu w sprawie postępowania mediacyjnego 
w sprawach nieletnich16 również brakuje szczegółów ustawodawca precyzuje w § 10, że 

15 Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 30) – dalej k.p.k.
16 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 18.05.2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego 

w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591).
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w postępowaniu mediacyjnym uczestniczą: nieletni, pokrzywdzony oraz rodzice lub opie-
kun nieletniego, a jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni – także jego rodzice lub opiekun. 
Tym samym pokrzywdzony jest stroną postępowania mediacyjnego, na równych prawach 
z nieletnim. Pokrzywdzony zatem może zainicjować skierowanie sprawy do mediacji lub też 
zgodzić się na mediację. Jeśli zdecyduje się wziąć w niej udział, to może również odstąpić od 
niej bez podania żadnej przyczyny. Warto już tylko nadmienić, że z danych Ministerstwa 
Sprawiedliwości17 wynika, że niestety mediacja w sprawach nieletnich jest instytucją bardzo 
rzadko stosowaną, bowiem na 360 mediacji w 2018 r. 270 (75%) zakończyło się ugodą, 
55 (15,28%) brakiem ugody, a 35 (9,72%) w inny sposób. Aby rozwiać optymistyczne 
głosy o rozwoju mediacji, należy przypomnieć, że w 2018 r. sądy rodzinne wydały 14.414 
prawomocne orzeczenia o demoralizacji i 9.754 prawomocne orzeczenia o czyny karalne. 
Tym samym mediację zastosowano tylko w przypadku 1,85% spraw.

Pokrzywdzony występuje również jako podmiot, w stosunku do którego wykonywany 
jest środek wychowawczy. W myśl bowiem art. 6 pkt 2 u.p.n. wobec nieletnich sąd rodzinny 
może zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej 
szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub 
społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do 
uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym 
lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub 
miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania 
się w stan odurzenia. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości18 wynika, że w 2018 r. w 219 
sprawach o demoralizację (1,52%) i 589 (6,04%) w sprawach o czyny zabronione, sąd 
w prawomocnym orzeczeniu zobowiązał nieletniego do przeproszenia pokrzywdzonego. 
Z uwagi na fakt, że brakuje informacji w ilu sprawach w praktyce występuje nieletni, z tych 
właśnie danych pośrednio wynika, że pokrzywdzony bierze w mniejszym lub większym 
stopniu udział w postępowaniu w sprawach nieletnich. Dodatkowo warto nadmienić, że 
§ 11 rozporządzenia w sprawie nadzoru nad nieletnim19, wydany na podstawie art. 70e 
u.p.n., kurator sądowy, którego sąd rodzinny zobowiązał do kontrolowania wykonywania 
obowiązków, może zwracać się do pokrzywdzonych lub podmiotów, na rzecz których 
nieletni został zobowiązany do wykonania określonych czynności, o informację o sposobie 
i terminie ich wykonania. Tym samym pokrzywdzony występuje jako podmiot nie tylko 
dostarczający informacji o sposobie wykonania środka wychowawczego, co w konsekwencji 
może prowadzić do zmiany tego środka na środek surowszy, lecz ponadto jako osoba, bez 
której nie byłoby możliwe pojednanie się obwinionego z pokrzywdzonym. Z kolei jeśli 
nieletni przeprosi pokrzywdzonego i naprawi szkodę, to tę okoliczność należy obligato-
ryjnie mieć na względzie przy zawieszeniu wykonania środka dyscyplinującego (art. 95cg 
§ 2 u.p.n.). Może mieć to istotne znaczenie z perspektywy resocjalizacji obwinionego oraz 
zachęcenia go do przestrzegania porządku prawnego.
17 Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości, opracowania wieloletnie, https://isws.ms.gov.pl/

pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ (dostęp: 7.12.2020 r.).
18 Zob. Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości, opracowania wieloletnie.
19 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  24.06.2014  r. w  sprawie nadzoru nad nieletnim  

(Dz.U. poz. 855).
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Istotnym uprawnieniem pokrzywdzonego jest możliwość zaskarżania decyzji o odmo-
wie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania. Zgodnie bowiem z art. 21 § 2 u.p.n., sąd 
rodzinny nie wszczyna postępowania, a wszczęte umarza w całości lub w części, jeżeli nie 
ma podstaw do jego wszczęcia lub prowadzenia w określonym zakresie albo gdy orzeczenie 
środków wychowawczych lub poprawczych jest niecelowe, w szczególności ze względu 
na orzeczone już środki w innej sprawie, które w ocenie sądu są wystarczające. Z kolei 
art. 21 § 3 zdanie pierwsze u.p.n. stanowi, że na postanowienie wydane na podstawie § 2 
stronom oraz pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie. Już z tego przepisu wynika mając na 
względzie regułę zakazu wykładni synonimicznej (a także po części wykładni a contrario), 
należy uznać że pokrzywdzony na gruncie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich nie jest stroną tego postępowania, gdyż w przeciwnym wypadku ustawodawca 
nie zamieszczałby obok zwrotu „strona” także sformułowania „pokrzywdzony”. Różnym 
bowiem terminom nie należy nadawać tych samych znaczeń. Z kolei art. 21 § 3 zdanie 
drugie u.p.n. wskazując, że „do pokrzywdzonego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
postępowania karnego”, nie precyzuje, w jakim zakresie następuje odesłanie do przepisów 
Kodeksu postępowania karnego. Należy przyjąć, że chodzi zarówno o odesłanie do prze-
pisów regulujących definicję czy zasady reprezentacji, a nawet śmierci pokrzywdzonego 
(art. 49–52 k.p.k.), jak też przejawów jego działania w postępowaniu przygotowawczym 
(art. 315–318 k.p.k.). W odniesieniu do postępowania sądowego wydaje się, że należy 
stosować przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, a ściślej art. 397 § 3 k.p.c., nakazu-
jącego do postępowania zażaleniowego stosować odpowiednie przepisy o postępowaniu 
apelacyjnym.

Innym przepisem, który dotyczy pokrzywdzonego, jest art. 22 § 2 u.p.n., który wska-
zuje, że w sprawie o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego postępowanie wszczyna się, 
jeżeli tego wymaga interes społeczny albo wzgląd na wychowanie nieletniego lub ochronę 
pokrzywdzonego; postępowanie toczy się wówczas z urzędu. W tym jednak przypadku 
pokrzywdzony nie ma osobnego uprawnienia związanego z inicjowaniem postępowania, 
lecz jedynie należy mieć na względzie „ochronę pokrzywdzonego” (art. 22 § 2 u.p.n.) przy 
podejmowaniu decyzji o inicjowaniu postępowania w sprawie o czyn ścigany z oskarżenia 
prywatnego. Wydaje się, że sformułowanie to oznacza wszelkie okoliczności, gdy pokrzyw-
dzony nie będzie mógł samodzielnie zainicjować ścigania (choroba pokrzywdzonego, 
dojrzały wiek, brak znajomości prawa).

Niewątpliwie jednak prawem pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach nielet-
nich jest natomiast możliwość wzięcia udziału w rozprawie sądowej. Artykuł 30 § 6 u.p.n. 
wskazuje bowiem wprost, że „na rozprawie może być obecny pokrzywdzony”. Przepisy nie 
precyzują w tym zakresie, czy chodzi o pierwszą czy drugą instancję, ma zatem prawo być 
obecny zarówno przed sądem I instancji, jak też w postępowaniu odwoławczym. Konieczne 
jest zatem informowanie go o każdym terminie rozprawy w sprawie nieletniego, nawet gdy-
by pokrzywdzony nie stawił się na żadną z nich. Nie musi w tym zakresie składać żadnego 
oświadczenia, lecz wystarczy, aby stawił się na wskazanej rozprawie. Z treści wskazanego 
przepisu wynika, że co do zasady obecność pokrzywdzonego w tym postępowaniu nie jest 
jego obowiązkiem. Pokrzywdzony natomiast ma możliwość stawienia się na rozprawę, 
wzięcia w niej udziału, uzyskiwania informacji o jej przebiegu. Z wnioskowania a contrario 
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wynika, że pokrzywdzony nie będzie jednak miał prawa uczestniczenia w innych posiedze-
niach sądu ani też uczestniczenia w postępowaniu wykonawczym.

Pokrzywdzony ma również ograniczoną inicjatywę dowodową, bowiem może do czasu 
rozpoczęcia rozprawy lub posiedzenia składać wnioski dowodowe (art. 32b § 3 zdanie dru-
gie u.p.n.). Momentem granicznym jest zatem wywołanie sprawy w rozumieniu art. 210 
§ 1 k.p.c. Należy zatem uznać a contrario, że nie ma prawa do składania wniosków dowo-
dowych w toku rozprawy lub posiedzeń, a zatem także w postępowaniu odwoławczym. 
Pokrzywdzony może złożyć wnioski dowodowe ustnie lub pisemnie. Sąd może przesłuchać 
również pokrzywdzonego w charakterze świadka. Postępowanie dowodowe co do zasady 
przebiega według reguł wskazanych w art. 227–309 k.p.c., z posiłkowym stosowaniem 
niekiedy przepisów Kodeksu postępowania karnego (art. 20 u.p.n.). W kontekście przebiegu 
postępowania dowodowego warto zwrócić uwagę na regułę, w myśl której protokoły i do-
kumenty podlegające odczytaniu lub odtworzeniu na rozprawie można uznać za ujawnione 
w całości lub w części bez ich odczytywania lub odtwarzania, przy czym należy je odczytać 
lub odtworzyć, jeśli którakolwiek ze stron lub pokrzywdzony o to wnosi (art. 32d § 1–2 
u.p.n.). Rozwiązanie to ma uprościć postępowanie, a ponadto umożliwić pokrzywdzonemu 
odniesienie się do treści odczytywanych dokumentów.

Swoistym rodzajem prawa do informacji jest także przyznane na mocy art. 32d § 2 
u.p.n. prawo do przeglądania akt i robienia z nich odpisów (z wyłączeniem wywiadów 
środowiskowych i opinii o nieletnim), pod warunkiem jednak uzyskania zgody sądu 
rodzinnego. Nie jest bowiem możliwe realizowanie praw, jeśli pokrzywdzony nie będzie 
miał wiedzy na temat materiału dotychczas zgromadzonego w tym postępowaniu. Pokrzyw-
dzony stroną nie jest, nie może zatem składać środków zaskarżenia ani skarżyć wyroku 
w sprawie nieletniego (art. 367 k.p.c.), ani też wnosić zażaleń na postanowienia kończące 
postępowanie w sprawie (art. 394 § 1 k.p.c.). Został więc pozbawiony fundamentalnego 
prawa do kontroli rozstrzygnięcia w przedmiocie odpowiedzialności prawnej nieletniego. 
Należy natomiast wskazać, że stosownie do treści art. 31a § 1 u.p.n. może złożyć zażalenie 
na czynności sądu naruszające jego prawa, przy czym stosownie do art. 31a § 2 u.p.n. 
zażalenie to rozpoznaje sąd rodzinny. W kontekście uprawnień w zaskarżeniu niektórych 
rozstrzygnięć warto zwrócić także uwagę, że pokrzywdzony może skarżyć postanowienie 
o zawieszeniu postępowania w sprawie nieletniego (art. 30a § 2 w zw. z art. 21 § 3 u.p.n.).

Znacząca część uprawnień pokrzywdzonego dotyczy prawa do informacji procesowych. 
Z uprawnieniami do uzyskania informacji przez pokrzywdzonego wiąże się nałożenie na 
organy procesowe obowiązków informacyjnych. Tym samym należy „pokrzywdzonego” 
zawiadomić o treści orzeczenia kończącego postępowanie (art. 31 § 3 u.p.n.20); doręczyć 
ujawnionemu pokrzywdzonemu postanowienia o wszczęciu postępowania wraz z po-
uczeniem o przysługujących im prawach i ciążących na nim obowiązkach (art. 32a § 2); 

20 Art. 31 § 3 został dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy z 15.09.2000 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 1010) 
zmieniającej ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich z dniem 29.01.2001 r., a następnie zmie-
niony w 2013 r. Do 2.01.2014 art. 31 § 3 u.p.n. miał brzmienie „Pokrzywdzonego zawiadamia się 
o wszczęciu postępowania oraz o treści orzeczenia kończącego postępowanie”, ale z uwagi na nowy 
art. 32a § 2 u.p.n. zawiadomienie jest zbędną czynnością.
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zawiadomić o wyznaczeniu rozprawy, jeśli nie zachodzą przesłanki z art. 21 § 2, art. 32j 
§ 1 lub art. 32l § 1 u.p.n. (art. 32m u.p.n.).

Pokrzywdzony ma prawo być obecny na rozprawie, ale ma ograniczone możliwości wpły-
wu na przebieg samego postępowania. Stosownie do treści art. 32q § 1 u.p.n. pokrzywdzony 
może być obecny na rozprawie lub posiedzeniu, chyba że jest to sprzeczne z dobrem nielet-
niego lub względami wychowawczymi. Stosownie do art. 62 § 2 u.p.n. sąd odwoławczy może 
wezwać na rozprawę pokrzywdzonego, jeżeli uzna jego obecność za konieczną. Może mieć 
to istotne znaczenie w przypadku uzupełnienia materiału dowodowego w drugiej instancji 
lub też pojawienia się istotnych zarzutów we wniesionym środku zaskarżenia.

Już z tego faktu można wyprowadzić wniosek, że pokrzywdzony jest uczestnikiem po-
stępowania gdzieś na drugim planie. Pokrzywdzony posiada w dużej mierze te uprawnienia, 
jakie przypisano mu w momencie uchwalenia przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich. Nie jest w żadnej mierze uczestnikiem postępowania, który posiadałby możliwość 
wpływu na bieg postępowania, lecz jego rola ogranicza się jedynie do otrzymywania infor-
macji o postępowaniu wobec nieletniego. Tymczasem warto nadmienić, że pokrzywdzony 
w sprawach karnych posiada w postępowaniu przygotowawczym status strony, podobnie jak 
podejrzany (art. 299 § 1 k.p.k.), natomiast w postępowaniu sądowym stroną jest, gdy zostanie 
oskarżycielem posiłkowym subsydiarnym (art. 55 k.p.k.) lub też oskarżycielem posiłkowym 
ubocznym (art. 54 k.p.k.). Nie dostrzegam racjonalnych powodów, aby zróżnicować status 
pokrzywdzonego w sprawie karnej i w sprawie nieletnich, a przynajmniej sam cel postępo-
wania w sprawach nieletnich nie jest tego wystarczającym uzasadnieniem.

Problemem pozbawienia pokrzywdzonego statusu strony w sprawach nieletnich, 
a w szczególności prawa do wnoszenia środka zaskarżenia, w sytuacji gdy sąd nie zawiado-
mi pokrzywdzonego o terminie rozprawy, na której zapadło rozstrzygnięcie co do istoty 
sprawy, zajmował się Trybunał Konstytucyjny. Organ ten po rozpoznaniu sprawy na po-
siedzeniu niejawnym stwierdził, że „art. 30 § 1 u.p.n. w zakresie, w jakim nie uznaje się 
pokrzywdzonego za stronę postępowania w sprawie nieletniego, czego konsekwencją jest 
brak prawa pokrzywdzonego do wniesienia apelacji, jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku 
z art. 77 ust. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgod-
ny z art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji”21. Tak naprawdę jednak lektura tego 
judykatu prowadzi do wniosku, że wiele uwag zamieszczonych w uzasadnieniu orzeczenia 
dotyczy w ogóle roli pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach nieletnich. Warto 
przypomnieć, że wnosząca skargę konstytucyjną stwierdziła, że brak statusu strony w po-
stępowaniu w sprawach nieletnich i pozbawienie licznych uprawnień z tym związanych 
narusza konstytucyjne prawo do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP) oraz zamknięcia drogi 
sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw (art. 77 ust. 2 Konstytucji RP) z uwagi 
w szczególności na brak możliwości zaskarżenia orzeczenia, czyli wniesienia apelacji lub 
innego środka zaskarżenia. Wreszcie zwróciła uwagę na wzorzec z art. 78 Konstytucji RP, 
bowiem mimo przyznania różnych uprawnień pokrzywdzonemu, nie została mu przyznana 
możliwość ich efektywnej realizacji poprzez brak możliwości zaskarżenia tych praw. W kon-
sekwencji wskazywała, że brak tych uprawnień stanowi ponadto naruszenie konstytucyjnej 

21 Wyrok TK z 29.06.2016 r., SK 24/15, OTK-A 2016, poz. 46.
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zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa czy zasady 
demokratycznego państwa prawnego. Wydaje się zatem, że przyznanie pokrzywdzonemu 
statusu strony jest słuszną propozycją22. Co więcej, już kilkanaście lat temu wskazywano23, 
że brak uprawnień pokrzywdzonego jako strony w postępowaniu o demoralizację lub o czyn 
karalny narusza konstytucyjny standard prawa do sądu i zasady równości w rozumieniu 
art. 6 EKPC. Warto zauważyć, że w jednym z najnowszych orzeczeń EKPC24 wskazał, że 
pozbawienie możliwości efektywnego udziału rodziców zamordowanego pokrzywdzonego 
w postępowaniu w sprawach nieletnich nie narusza art. 2 EKPC (prawa do życia), a także 
pośrednio art. 13 EKPC (prawo do efektywnego środka odwoławczego), trudno zatem 
mówić o prawie pokrzywdzonego do uzyskaniu prawa strony na gruncie rozpoznawania 
„sprawy karnej” w rozumieniu art. 6 ust. 1 EKPC.

W jednym z pytań wspomnianego wyżej grantu badawczego (NCN OPUS 12) zapyta-
no, czy ankietowani prawnicy (sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni – liczba 
ankietowanych n=397) zgadzają się z twierdzeniem, że „Pokrzywdzony powinien uzyskać 
status strony w sprawach nieletnich”. Wyniki przedstawiono na wykresie 1.

Przegląd odpowiedzi wskazuje, że ponad połowa, bowiem 60,98% osób, zgadza się 
z twierdzeniem, że pokrzywdzony powinien w sprawach nieletnich uzyskać status strony, 
z czego odpowiedzi „w pełni się zgadzam” udzieliło 37,28%, natomiast odpowiedzi B 
„raczej się zgadzam” 23,68%. Z kolei 15,87% osób odniosło się sceptycznie do tej pro-
pozycji (6,80% ankietowanych „w ogóle się nie zgodziło”, natomiast „raczej się nie zga-
dzam” 9,07%). Należy stwierdzić, że 23,17% ankietowanych udzieliła odpowiedzi „trudno 
powiedzieć”. Analiza tych danych prowadzi do wniosku, że przedstawiciele wszystkich 
zawodów prawniczych opowiadają się za przyznaniem pokrzywdzonemu statusu strony 
w tym postępowaniu.

Dotychczasowe uprawnienia są iluzoryczne, nie dotyczą kluczowych kwestii w postępo-
wania, a co ważniejsze, ich naruszenie nie skutkuje wadliwością postępowania. W przypadku 
dalszego rozszerzenia uprawnień pokrzywdzonego nie dostrzegam niebezpieczeństwa dla 
sprawności postępowania w sprawach nieletnich. To pokrzywdzony może dostarczyć nowych 
informacji, szczególnie wówczas gdy prokurator jest bierny. Trudno uznać, że udział po-
krzywdzonego mógłby utrudnić realizację funkcji wychowawczej kluczowej dla nieletniego.

22 Postulat ten zgłosili w sposób wyraźny M. Kułacz, Z problematyki kontradyktoryjności postępowania 
wyjaśniającego w sprawach nieletnich, „Prokuratura i Prawo” 2005/1, s. 115 i n. czy M. Porwisz, 
Pokrzywdzony w postępowaniu w sprawach nieletnich, „Probacja” 2016/1, s. 79. Również RPO Adam 
Bodnar w swoim wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego (II.518.5.2017 
MM) zwracał uwagę na konieczność wzmocnienia sytuacji prawnej pokrzywdzonego w sprawach 
nieletnich. https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/WG%20do%20MS%20status%20pokrzyw-
dzonego%20upn%20pa%C5%BAdziernik%202017.pdf (dostęp: 7.12.2020 r.).

23 Zob. M. Korcyl-Wolska, Uwagi na temat sytuacji prawnej pokrzywdzonego w postępowaniu podpo-
rządkowanym przepisom ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(Wybór zagadnień do dyskusji), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2012/2, s. 213. Pogląd 
ten jednak w odniesieniu do EKPC nie wydaje się trafny, ponieważ art. 6 EKPC dotyczy w głównej 
mierze właśnie oskarżonego w sprawie karnej.

24 Decyzja ETPC z 10.03.2020 r., 58558/13, I. Waresiak i E Waresiak v. Polska, HUDOC, zaś samo 
postępowanie toczyło się w latach 2009–2013, a skargę wniesiono 6.09.2013 r.
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Wykres 1. Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że pokrzywdzony  
powinien uzyskać status strony w sprawach nieletnich?

 

148
37,28%

94
23,68%

92
23,17%

36
9,07%

27
6,80%

Pokrzywdzony powinien uzyskać status strony w sprawach nieletnich

a) w pełni się zgadzam

b) raczej się zgadzam

c) trudno powiedzieć

d) raczej się nie zgadzam

e) w ogóle się nie zgadzam

Źródło: Opracowanie własne w wyniku realizacji grantu badawczego NCN OPUS 12.

4. Obowiązki pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach nieletnich

Przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich nie regulują w żadnej mierze 
obowiązków pokrzywdzonego w sprawach nieletnich. Kwestia ta w ogóle nie jest omawiana 
w literaturze przedmiotu. Pominięcie jednak tej kwestii w ustawie nie powinno zwalniać 
od postawienia pytania: czy pokrzywdzony w sprawach nieletnich posiada obowiązki 
procesowe?

Należy stwierdzić, że każdy (a zatem również pokrzywdzony) ma obowiązek przeciw-
działania demoralizacji (art. 4 § 1 u.p.n.) jak też zawiadomienia sądu rodzinnego lub Policji 
o popełnieniu czynu karalnego (art. 4 § 2 u.p.n.). Należy jednak nadmienić, że naruszenie 
tych obowiązków nie wywołuje skutków procesowych, gdyż jest to lex imperfecta. W ramach 
kierowania rozprawą przewodniczący może (art. 155 § 1, art. 201 § 1 k.p.c.) zobowiązać 
pokrzywdzonego do uczestnictwa w toku rozprawy, jak też żądać określonego zachowania.

Należy mieć także na uwadze brzmienie art. 20 § 1 u.p.n., który w zakresie zbiera-
nia, utrwalania i przeprowadzania dowodów przez Policję oraz powoływania i działania 
obrońcy odsyła odpowiednio do przepisów Kodeksu postępowania karnego, ze zmianami 
przewidzianymi w ustawie. Oznacza to, że pokrzywdzony ma obowiązki analogiczne do 
tych, które występują na gruncie postępowania. Tym samym pokrzywdzony ma obowią-
zek poddać się oględzinom i badaniom niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub 
obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli od stanu jego zdrowia zależy karalność czynu 
(art. 192 § 1 k.p.k.).

psd_01_2021.indd   68psd_01_2021.indd   68 06.01.2021   15:37:3706.01.2021   15:37:37



ARTYKUŁY

Przegląd Sądowy 1/2021 69

Status pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawach nieletnich

Podobnie zresztą art. 20 § 2 u.p.n. stanowi, że czynności dowodowe z udziałem osób 
małoletnich innych niż nieletni przeprowadza się przy odpowiednim zastosowaniu prze-
pisów Kodeksu postępowania karnego. W tym zakresie obowiązkowy będzie udział mało-
letniego pokrzywdzonego w warunkach wynikających z art. 185a § 1 k.p.k. czy świadka 
w warunkach z art. 185b § 1 k.p.k.

Z kolei w toku postępowania sądowego pokrzywdzony ma obowiązek stosować się do 
poleceń wydawanych przez sąd rozpatrujący sprawę na zasadach wynikających z przepisów 
Kodeksu postępowania cywilnego. W myśl art. 274 § 1 k.p.c. za nieusprawiedliwione 
niestawiennictwo sąd skaże świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie, a w razie 
ponownego niestawiennictwa skaże go na ponowną grzywnę i może zarządzić jego przymu-
sowe sprowadzenie. Warto mieć na względzie, że stosownie do art. 273 § 2 k.p.c. świadek 
może oddalić się z sądu nie wcześniej niż po uzyskaniu na to zezwolenia przewodniczącego. 
Uwzględniając zatem art. 163 § 1 k.p.c., jeżeli Kodeks przewiduje grzywnę bez określenia 
jej wysokości, grzywnę wymierza się w kwocie do trzech tysięcy złotych (do 15.04.2016 r. 
5000 zł). Grzywny ściąga się w drodze egzekucji sądowej na rzecz Skarbu Państwa. Z kolei 
w myśl art. 163 § 2 k.p.c. ilekroć kodeks dopuszcza zarządzenie przymusowego sprowa-
dzenia lub aresztowania, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Należy także odpowiednio stosować art. 136 § 1 k.p.c., zgodnie z którym strony i ich 
przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swojego zamieszkania. 
Mając na względzie klauzulę odpowiedniego stosowania Kodeksu postępowania cywilnego 
(art. 20 § 1 u.p.n.) przepis art. 136 § 1 k.p.c. powinien mieć zastosowanie do sytuacji 
pokrzywdzonego występującego w postępowaniu na podstawie ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich, chociaż stroną tego postępowania nie jest. W myśl natomiast art. 136 
§ 2 k.p.c. w razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy 
ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. O powyższym obowiązku 
i skutkach jego niedopełnienia sąd powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręczeniu.

Należy jednak przyjąć, że z uwagi na klauzulę odpowiedniego stosowania przepisów 
Kodeksu postępowania cywilnego (art. 20 § 1 u.p.n.), jeśli jakiś obowiązek obciąża stronę, 
a cele postępowania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich nie stoją temu na prze-
szkodzie, należy również uznać, że dany obowiązek obciąża pokrzywdzonego, chociaż ten nie 
ma statusu strony. Jest to dodatkowy argument, aby ustawodawca przyznał mu ten status.

5. Konkluzje

Ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich z dopełniającymi re-
gulacjami w postaci przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu postępowania 
karnego traktowana jest jako fundamentalne źródło prawa określające prawa i obowiązki 
nieletniego. Przegląd literatury prowadzi do wniosku, że niestety ustawodawca niewiele 
miejsca poświęcił pokrzywdzonemu w tym postępowaniu, uznając go za takiego uczestnika 
postępowania, który nie ma istotnego wpływu nie tylko na przebieg samego postępowania, 
ale też na możliwość efektywnego realizowania swoich praw. Warto zatem sformułować 
cztery krótkie wnioski wynikające z niniejszego ramowego opracowania o nieletnim.

psd_01_2021.indd   69psd_01_2021.indd   69 06.01.2021   15:37:3706.01.2021   15:37:37



ARTYKUŁY

Przegląd Sądowy 1/202170

Paweł Czarnecki

Po pierwsze, należy konsekwentnie opowiedzieć się za przyznaniem pokrzywdzonemu 
statusu strony w postępowaniu w sprawach nieletnich. De lege ferenda wymagałoby zatem 
podjęcia starań, aby znowelizować art. 30 § 1 u.p.n. i dodać pokrzywdzonego do kategorii 
stron. Przyznanie statusu strony pozwoli uniknąć wielu wątpliwości interpretacyjnych przy 
rozważaniach, czy pokrzywdzony może skorzystać z danego uprawnienia. W wypadku ewentu-
alnego wprowadzenia tej zmiany legislacyjnej konieczne jest dokonanie licznych zmian w tych 
przepisach, które zawierają słowo „pokrzywdzony”, i rozważenie, czy należy dane uprawnienie 
przyznać wszystkim stronom. Należy nadmienić, że nie ma istotnego znaczenia fakt, czy 
pokrzywdzony będzie chciał korzystać z uprawnień, bowiem ważniejsze jest to, że ma taką 
ustawową możliwość. Decyzję w tym zakresie należy pozostawić właśnie pokrzywdzonemu.

Po drugie, zdając sobie sprawę, że w świetle wskazanego wyroku Trybunału Konstytu-
cyjnego w sprawie SK 24/15, zgodnie z którym przyznanie pokrzywdzonemu statusu strony 
w postępowaniu w sprawach nieletnich może być kontrowersyjne, należy przynamniej 
dążyć do tego, aby przyznać pokrzywdzonemu dodatkowe uprawnienia do zaskarżania 
rozstrzygnięć wydawanych w tym postępowaniu, a ponadto prawo do uzyskania informa-
cji o swoich uprawnieniach. W szczególności istotne jest prawo do zaskarżenia orzeczenia 
kończącego postępowanie w sprawie, a także możliwość zadawania pytań czy też składania 
wniosków o naprawienie szkody. Pokrzywdzony powinien być traktowany jako równorzędny 
z prokuratorem, nieletnimi czy rodzicami nieletniego podmiot, który ma prawo domagać 
się kontroli rozstrzygnięcia. Choć może zatem wnosić zażalenie na postanowienie o umo-
rzeniu postępowania, to jednak z uwagi na brak statusu strony nie może skarżyć wyroku 
(art. 367 k.p.c.) ani postanowień kończących postępowanie w sprawie (art. 394 k.p.c.) 
Z kolei analiza zresztą tendencji orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego prowadzi do 
wniosku, że stopniowo ewoluuje pogląd o zwiększonym znaczeniu pokrzywdzonego na 
przebieg postępowania i gwarancje wynikające także dla niego ze standardu sprawy karnej 
(art. 45 ust. 1 Konstytucji RP).

Po trzecie, pokrzywdzony w postępowaniu w sprawach nieletnich najczęściej występuje 
jako osobowe źródło dowodowe, a zatem dostarcza informacji istotnych dla dokonania 
ustaleń faktycznych. W wielu przypadkach będą to zeznania przedstawiające alternatywną 
wersję zdarzeń w stosunku do treści wyjaśnień złożonych przez obwinionego. Pokrzywdzony 
zatem w dużej mierze wpływa na kontradyktoryjny kształt postępowania w sprawach nie-
letnich, w szczególnie w jego aktualnie obowiązującym modelu, po nowelizacji w 2014 r. 
Przebieg postępowania w sprawach nieletnich wymaga bowiem w wielu przypadkach ode-
słania do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w których zasada dyspozycyjności 
w dużej mierze przypomina karnoprocesową kontradyktoryjność, ciągle obecną mimo 
zmniejszenia jej oddziaływania w Kodeksie postępowania karnego po 15.04.2016 r. Należy 
apelować do organów procesowych (Policji, prokuratora, sądu rodzinnego), aby traktowały 
pokrzywdzonego także jako podmiot, który doznał uszczerbku w tym postępowaniu i nie 
powinien być w toku procesu poddawany ponownej stygmatyzacji społecznej – jako ko-
goś gorszego, kto przyczynił się do wszczęcia postępowania przeciwko obwinionemu. To, 
w jaki sposób organy będą traktować pokrzywdzonego, wpłynie w istotnym stopniu na 
współpracę pokrzywdzonych z wymiarem sprawiedliwości, niezależnie od tego, czy będzie 
dotyczyła wykroczeń czy przestępstw.
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Wreszcie po czwarte na koniec warto zaapelować do ustawodawcy o przyspieszenie 
starań mających na celu stworzenie nowoczesnej ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich. Od kilkunastu lat pojawiają się bowiem kolejne wersje projektów „kodeksów 
nieletnich”, natomiast w dalszym ciągu w związku z zasadą dyskontynuacji wniesionych 
ustaw lub też brakiem chęci ustawodawcy, aby podjąć wskazaną inicjatywę. Nowa ustawa 
powinna spełniać wszelkie europejskie standardy gwarantowane nieletnim, ale również dla 
osób pokrzywdzonych. Należy mieć nadzieję, że w nowym kodeksie pokrzywdzony znajdzie 
tam miejsce nie tylko jako strona procesowa, ale także jako równorzędny z oskarżonym 
uczestnik kontradyktoryjnego modelu postępowania w sprawach nieletnich.
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The victim is a subject of interest in the doctrine of criminal procedural law, whereas, 
few current studies can be found on the position of the victim in juvenile proceedings. 
The victim is not a party, but has certain procedural rights, but only enabling him to 
effectively influence criminal proceedings to a minor extent. The author discusses the 
rights of the victim and touches upon a problem that is bypassed in the legal doctrine 
– namely the obligations of the victim in these proceedings from the point of view of 
the provisions of the Civil Procedures Code and the Criminal Procedures Code. In the 
article, the author expresses the postulate to grant the injured party the status of 
a party in proceedings in juvenile cases, presenting arguments on this in the context 
of the famous judgment of the Constitutional Tribunal of 29 June 2016, SK 24/15, and 
the latest decision of the ECHR of 10 March 2020. The deliberations are illustrated 
by unpublished data from the NCN OPUS 12 research grant programme ‘The victim 
as a participant in repressive proceedings. The fourth apex of a triangle’ 2016/23/B/
HS5/00437.
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