PROGRAM SZKOLENIA
Rzeszów, 20 września 202lr.
..Dziecko jako sprawca w postępowaniu karnym”

Wykładowcy
Agnieszka Haś
dr naukhumanistycznych z zakresu psychologii, biegły z zakresu psychologii Instytutu Ekspertyz
Sądowych w Krakowie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Alicja Kuroń
SędziaSądu Rejonowego w Rzeszowie, koordynator do spraw współpracy międzynarodowej
i praw człowieka w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, wykładowca
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Program:

Godz. 08.30 -10.00
Wykładowca: Sędzia Alicja Kuroń
1. Wprowadzenie: Dziecko w procesie karnym (pokrzywdzony, świadek, sprawca)
2. Uprawnienia

procesowe wybranych

instytucji:

Rzecznika

Praw

Dziecka,

Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15,
3. Gwarancje procesowe dziecka jako sprawcy czynu karalnego:
a) zakres stosowania Dyrektywy 2016/800;
b) minimalne gwarancje procesowe dziecka jako sprawcy czynu karalnego w świetle
uregulowań krajowych oraz międzynarodowych (porównanie):
•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016r. w
sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w
postępowaniu karnym,

•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 201 jr.
w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu

dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do
poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się
z osobami (...),
•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady RADY 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012r.
w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym,

•

Dyrektywa Parlamentu Europej skiego i Rady (UE) 2016/1919z26 października 2016r.
w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu
karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym
europejskiego nakazu aresztowania:

- prawo do obrony,
- prawo do indywidualnej oceny,
- prawo do informacji,
- prawo do badania lekarskiego,
- prawo do obecności podmiotu odpowiedzialności rodzicielskiej,
- prawo do obecności przy czynnościach,
c) Pozycja i rola procesowa oskarżyciela publicznego, obrońcy nieletniego i innych
podmiotów w świetle uregulowań krajowych oraz międzynarodowych (porównanie):
- nagranie audiowizualne przesłuchań dziecka,
- obowiązek stosowania alternatywnych do aresztowania środków,
- zakłady karne i areszty śledcze „dla dzieci”,
- powinność szkoleń pracowników sadów, prokuratur, obrońców w zakresie odpowiednich
technik prowadzenia przesłuchań, psychologii dziecięcej i komunikowania się w języku
dostosowanym do poziomu dziecka.

4. wybrane orzecznictwo ETPCz

Godz. 10.00-10.15 PRZERWA

Godz. 10.15-11.45

Wykładowca:
Dr Agnieszka Haś
1. Udział dzieci w czynnościach procesowych w charakterze podejrzanego lub oskarżonego,
a ich rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci,
2. Psychologiczne aspekty przesłuchania nieletniego w postępowaniu karnym,
3. Najważniejsze zasady dotyczące przesłuchiwania nieletniego będącego podejrzanym lub
oskarżonym.
Godz. 11.45-12.15 PRZERWA
Godz. 12.15-13.45
Wykładowca:
Dr Agnieszka Haś
1. Udział dzieci w czynnościach procesowych w charakterze podejrzanego lub oskarżonego,
a ich rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci i ich cd.

Godz. 13.45 - 14.00 PRZERWA
Godz. 14.00-15.30
Wykładowcy:
Dr Agnieszka Haś
Sędzia Alicja Kuroń
Część praktyczna:
Prawno-psychologiczne aspekty przesłuchania dziecka jako podejrzanego lub oskarżonego w
postępowaniu karnym w praktyce:
- treść pouczeń procesowych wg. Dyrektyw j. w. Jak przekazać je dziecku?,
- prawnik w rozmowie z dzieckiem; język prawniczy a język dziecka ”,
- inne trudności w komunikacji z dzieckiem; dzieci niepełnosprawne, cudzoziemcy, trudności
w identyfikacji płci,
- studium przypadków z doświadczenia Wykładowców;
- wymiana doświadczeń uczestników - dyskusja.

