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WYKAZ SKRÓTÓW
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WSTĘP

Niniejsza książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów prawa. Postę-
powanie w sprawach nieletnich w Polsce jest bowiem przedmiotem wykładanym na
wyższych latach studiów prawniczych, a jego słuchacze posiadają już wiedzę z innych
dyscyplin prawnych, w szczególności prawa karnego i cywilnego oraz procedury karnej
i cywilnej, tj. tych dziedzin prawa, które są przydatne dla lepszego zrozumienia rozwią-
zań przyjętych w obowiązujących de lege lata przepisach ustawy z dnia 26 października
1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Studenci prawa nie są jedynymi adresatami tej książki, może ona bowiem służyć
również studentom innych kierunków, w szczególności resocjalizacji i pedagogiki. Mam
nadzieję, że okaże się także przydatna dla aplikantów przygotowujących się do wyko-
nywania zawodów prawniczych, jak również tych wszystkich, którzy stosują w praktyce
ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Książka zawiera zarys wiedzy z zakresu postępowania w sprawach nieletnich, który
może być uzupełniony własnymi studiami nad powoływaną literaturą i orzecznictwem,
jak też praktyką np. w ramach praktyk studenckich.

Ze względu na rozmiary tej książki dokonano selekcji materiału będącego przedmio-
tem wykładu, w związku z czym niektóre kwestie przedstawiono jedynie pobieżnie,
a niektóre pominięto (np. postępowanie wykonawcze, problematykę prawnoporówna-
wczą), koncentrując się wyłącznie na tych zagadnieniach, które w opinii autorki uznane
zostały za najistotniejsze z punktu widzenia oceny rozwiązań przyjętych w polskim pra-
wie.
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WSTĘP DO II WYDANIA

Oddawane do rąk czytelników II wydanie Postępowania w sprawach nieletnich opraco-
wane zostało z uwzględnieniem stanu prawnego na dzień 1 lipca 2008 r. Od ukazania się
I wydania upłynęły cztery lata. W tym czasie postępowanie w sprawach nieletnich oparte
na przepisach obowiązującej nadal ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu
w sprawach nieletnich było przedmiotem szerokiego zainteresowania doktryny oraz ju-
dykatury, czego wyrazem są liczne publikacje oraz orzeczenia Sądu Najwyższego. Oczy-
wiste zatem było ich uwzględnienie w tej publikacji.

Niestety rozpoczęte w 2003 r. prace nad napisaniem nowej ustawy całościowo regu-
lującej problematykę nieletnich i dostosowującej polskie prawo nieletnich do standardów
międzynarodowych dotąd nie zostały sfinalizowane. W marcu 2005 r. Zespół powołany
przez Ministra Sprawiedliwości do napisania ustawy przekazał do Ministerstwa Spra-
wiedliwości projekt ustawy „Kodeks nieletnich”, wyznaczający model postępowania
w sprawach nieletnich w Polsce. Do tego projektu sięgnął Zespół ekspertów powołany
przez Ministra Sprawiedliwości w lutym 2008 r., który aktualnie (bo 1 lipca br.) zakończył
pracę nad napisaniem kolejnej jego wersji pod nazwą „Projekt ustawy – Prawo nielet-
nich”. Dlatego też w drugim wydaniu Postępowania w sprawach nieletnich przedstawiono
założenia i podstawowe rozwiązania przyjęte w projekcie z 2005 r., ze zwróceniem uwagi
na zmiany wprowadzone w projekcie z 2008 r. Prezentacja tej problematyki umożliwi
zorientowanie się w kierunku projektowanej gruntownej reformy polskiego prawa nie-
letnich.

Mam nadzieję, że książka przyczyni się do pogłębienia uniwersyteckich studiów z za-
kresu problematyki niesłusznie omawianej marginalnie w programach nauczania pol-
skiego prawa. Liczę również na zainteresowanie tą publikacją praktyków zajmujących
się na co dzień problemami nieletnich.
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WSTĘP DO III WYDANIA

Oddawane do rąk czytelników III wydanie istotnie różni się od poprzedniego, opu-
blikowanego w 2008 r., gdyż ukazuje się po wejściu w życie ustawy z dnia 30 sierpnia
2013 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1165).

Nowelizując w 2013 r. krytycznie ocenianą ustawę z dnia 26 października 1982 r.
o postępowaniu w sprawach nieletnich spowodowano, że opracowane w latach
2003–2008 wszystkie kolejne projekty ustaw jednolicie i całościowo regulujące prawo
nieletnich w Polsce zostały odłożone ad acta.

Istotne zmiany modelu postępowania w sprawach nieletnich wprowadzone nowelą
zostały zwięźle przedstawione w III wydaniu książki, ze zwróceniem szczególnej uwagi
na to, czy realizują założony cel nowelizacji przepisów z 2013 r., zapowiedziany w rzą-
dowym Uzasadnieniu projektu (druk nr 1130), tj. czy i w jakim zakresie nowe rozwiązania
prawne dostosowały obowiązujące w Polsce prawo nieletnich do regulacji i zaleceń wy-
nikających z aktów prawnych stanowiących wyznaczniki standardów europejskich w za-
kresie szczególnej ochrony praw dziecka w postępowaniu podporządkowanym przepi-
som obowiązującej de lege lata ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Z tych względów w III, zmienionym wydaniu książki zaproponowałam podtytuł
sygnalizujący zawieranie informacji na temat poprzedniego i obecnego stanu prawnego
w świetle obowiązujących w Polsce standardów europejskich.

Mam nadzieję, że książka prezentująca podstawowe wiadomości na temat procedo-
wania w sprawach nieletnich przyczyni się do rozszerzenia wiedzy studiujących prob-
lemy prawa nieletnich oraz stosujących przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach
nieletnich w praktyce.

Powołana obszerna literatura umożliwi zainteresowanym dotarcie do szerszego omó-
wienia poszczególnych instytucji procesowych.
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Rozdział I

RYS HISTORYCZNY ZASAD ODPOWIEDZIALNOŚCI NIELETNICH
ORAZ POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH OD

STAROŻYTNOŚCI DO XIX W.

1. Przestępczość nieletnich

W literaturze zarówno z zakresu historii prawa1, jak też prawa karnego2,
kryminologii3 oraz procesu karnego4 przyjmuje się, że chociaż źródła histo-
ryczne dostarczają informacji o przestępczości nieletnich oraz sposobie ich
traktowania już w starożytności, to jednak w gruncie rzeczy problem prze-
stępczości nieletnich stał się zjawiskiem społecznym dopiero w okresie rewo-
lucji przemysłowej w XIX w.5, wówczas bowiem nastąpił gwałtowny wzrost
przestępstw popełnianych przez nieletnich. M.H. Yeillard-Cybulsky6 podaje,
że w 1814 r. Sąd Karny Old Bailey w Londynie skazał na śmierć pięcioro dzieci
w wieku od 8 do 12 lat. Zdaniem tej autorki pojęcie „przestępczość nieletnich”
pojawiło się po raz pierwszy w Anglii w 1815 r., gdy Peter Bedford założył
towarzystwo, którego celem było zapobieganie przestępczości nieletnich

przestępczość
nieletnich jako
zjawisko społeczne

1 K. Koranyi, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 1966, s. 353.
2 A.  Mogilnicki,  Dziecko  i  przestępstwo,  Warszawa  1925,  s.  114;  J.  Kostarczyk-Gryczka,  Zasady

odpowiedzialności nieletnich w Polsce, ZNUJ. Prace Prawnicze 1973, z. 57, s. 9 i n.; M. Lipka, Przestępczość
nieletnich w Polsce, Warszawa 1974, s. 109 i n., zob. też pow. tam lit.

3 J. Tuhan Mirza-Baranowska, H. Naumowicz-Chrzanowska, A. Kobus, P. Wierzbicki, Przestępczość
nieletnich w Warszawie. Studium kryminologiczne, Prace Ośrodka Badań Przestępczości, Warszawa 1971,
s. 166; W. Kłos, B. Laskowski, A.J. Szwarc, Rozmiary i struktura przestępczości nieletnich w Wielkopolsce
w latach 1970–1974 (w:) Przestępczość nieletnich w Wielkopolsce, Poznań 1977, s. 11 i n.; A. Gaberle, Problemy
z dewiacją (w:) Przestępczość i zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży w Krakowie, red. A. Gaberle, Kraków
2001, s. 7 i n.; E. Habzda-Siwek, Aktualne trendy przestępczości nieletnich w Polsce w świetle danych ze statystyk
policyjnych (w:) W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl-Wolskiej, red.
P. Hofmański, S. Waltoś, Warszawa 2009, s. 43–64, zob. też pow. tam lit.

4 M. Cieślak, Od represji do opieki (rzut oka na ewolucję zasad odpowiedzialności nieletnich), Palestra 1973,
z. 1, s. 32 i n.

5 Szerzej  zob.  M.H. Veillard-Cybulsky,  Nieletni  przestępcy w świecie,  Warszawa 1968,  s.  14 i  n.;
H.  Kołakowska-Przełomiec,  Zapobieganie  przestępczości,  Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
1984, s. 109; B. Stańdo-Kawecka, Prawo karne nieletnich. Od opieki do odpowiedzialności, Warszawa 2007,
s. 23 i n.

6 T. Bojarski, Wprowadzenie (w:) T. Bojarski, E. Kruk, E. Skrętowicz, Ustawa o postępowaniu w sprawach
nieletnich. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2014, s. 11–14, zob. też pow. tam lit.
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i wykrywanie jego źródeł. Kilka lat później podobne inicjatywy podjęto w Sta-
nach Zjednoczonych.

Nie bez racji w doktrynie7 podkreśla się, że pojęcie „przestępczość nielet-
nich” nie jest jednoznaczne i jest różnie interpretowane.

Zakres pojęciowy tej nazwy jest różny w poszczególnych państwach i za-
leży od obowiązujących w nich przepisów prawnych regulujących kwestię
odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny ścigane na drodze praw-
nej. W literaturze kryminologicznej wyrażany jest pogląd, oparty na doko-
nanych ustaleniach statystycznych8, że przestępczość nieletnich w gruncie
rzeczy stanowi zjawisko marginesowe w ogólnej liczbie popełnianych prze-
stępstw we wszystkich krajach. Nie oznacza to jednak, że należy ją z tego
powodu lekceważyć.

Wedle kryminologów9 przestępczość nieletnich stanowi znacznie większy
problem w krajach rozwiniętych niż w krajach mało rozwiniętych, większy
w okręgach przemysłowych, mniejszy w rolniczych.

Badania kryminologów wykazują też różny wskaźnik przestępczości nie-
letnich w poszczególnych grupach ludnościowych. Bezsporne jest również,
że na nasilenie przestępczości nieletnich wpływa wiek. Jak wskazują dane
statystyczne, przestępczość wzrasta wraz z wiekiem10.

2. Zasady odpowiedzialności w ujęciu historycznym

2.1. Starożytność – prawo rzymskie i jego tendencje

Od najdawniejszych czasów dzieci i młodzież, które weszły w konflikt
z prawem, były traktowane łagodniej. Przy czym wykształciła się słuszna za-
sada, że zupełnie małe dzieci nie są pociągane do odpowiedzialności, nato-
miast dzieci poniżej określonego wieku poddawane są karom znacznie zła-
godzonym11.

przestępczość
nieletnich

według badań
kryminologów

sposób
traktowania

nieletnich
w starożytności

7 Szerzej zob. M.H. Veillard-Cybulsky, Nieletni..., s. 14; zob. też E. Żabczyńska, Przestępczość dzieci,
Warszawa 1983, s. 5 i n.; zob. też M. Lipka, Przestępczość nieletnich..., s. 39 i n., s. 49 i n.; szerzej zob.
J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 1999, s. 317–377; A. Grześkowiak, Funkcje prawa
nieletnich (w:) W kręgu prawa nieletnich. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Marianny Korcyl-Wolskiej, red.
P. Hofmański, S. Waltoś, Warszawa 2009, s. 21–42.

8 Zob. w szczególności J. Tuhan Mirza-Baranowska i in., Przestępczość nieletnich..., s. 126 i n.
9 Zob. tamże, s. 66; por. też H. Namowicz, O dojrzałości emocjonalnej młodzieży przestępczej, Przegląd

Penitencjarny 1968, nr 2 (18), s. 16–28.
10 M.H. Veillard-Cybulsky, Nieletni..., s. 17–19 oraz pow. tam lit.
11 Szerzej zob. pow. wyżej lit.; zob. też A. Walczak-Żochowska, Systemy postępowania z nieletnimi

w  państwach  europejskich.  Studium  prawno-porównawcze,  Warszawa  1988,  s.  7  i  n.;  szerzej  zob.
M. Kuryłowicz, Odpowiedzialność „nieletnich” za czyny bezprawne w prawie rzymskim (w:) Postępowanie
z nieletnimi. Orzekanie i wykonywanie środków wychowawczych i poprawczych, red. T. Bojarski, Lublin 1988,
s. 9 i n. oraz pow. tam lit.; zob. też V. Konarska-Wrzosek, Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce,
Warszawa 2013, s. 34.
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W historycznym rozwoju zasad odpowiedzialności i traktowania nielet-
nich ważną rolę przypisuje się, nie bez racji, w doktrynie12 prawu rzymskiemu.
Jeżeli sięgniemy do prawa XII tablic (445 r. p.n.e.), które przewidywało surową
karę dla złodziei, znajdziemy rozwiązanie mówiące, że nieletni będą karani
zgodnie z wyrokiem pretora i naprawią szkodę13, a więc łagodniej niż osoby
dorosłe.

W literaturze14 podaje się, że początkowo, i to przez długi okres, prawo nie
określało stanu nieletniości granicami wieku. Nieletniość, czyli niedojrzałość,
ustalano indywidualnie, badając narządy rozrodcze. Jeżeli wynik badania
świadczył o niezdolności do spłodzenia potomstwa, wówczas osoba badana
korzystała ze złagodzenia kary15.

Nie bez racji w publikacjach16 na temat nieletniości podnosi się, że od naj-
dawniejszych czasów w systemach prawnych obowiązujących w różnych
krajach brak jednolitości w sprawie ustanowienia dolnej granicy wieku wy-
łączającej oraz łagodzącej odpowiedzialność.

Aż do epoki Justyniana w prawie rzymskim granicę nieletniości oznaczano
jedynie w odniesieniu do dziewcząt – było to ukończenie 12 lat. Justynian
ustalił górną prawną granicę nieletniości na 14 lat, a cesarz Teodozjan ustalił
dolną granicę (wiek dziecięcy) na 7 lat17.

W epoce późnego cesarstwa, tj. w VI w. n.e., w ustawodawstwie rzymskim
przyjęto następujące granice wieku nieletniości18:
1) dzieci (infantes) do 7. roku życia zaliczane były do osób nieodpowiedzial-

nych,
2) niedojrzali (impuberes infantia maiores), tzn.:

a) dziewczęta w wieku od 7 do 12 lat,
b) chłopcy w wieku od 7 do 14 lat,

3) dojrzali niedorośli (puberes viginti cinque anni minores), tzn.:
a) dziewczęta w wieku od 12 do 25 lat,
b) chłopcy w wieku od 14 do 25 lat.

Czwartą kategorię stanowili w pełni dorośli (puberes) w wieku powyżej 25.
roku życia19.

Podczas gdy dzieci (infantes) nie ponosiły żadnej odpowiedzialności za
popełnione czyny polegające na naruszaniu prawa, niedojrzali (impuberes)
odpowiadali pod warunkiem, że ze względu na swój rozwój umysłowy mieli
możność zrozumienia swojego czynu, wówczas niedojrzałość stanowiła pod-

prawo XII tablic

kryteria ustalania
nieletniości, czyli
niedojrzałości

granica nieletniości
w odniesieniu
do dziewcząt

granice nieletniości
w prawie rzymskim
w VI w. n.e.

prawo rzymskie

12 Zob. A. Walczak-Żochowska, Systemy postępowania..., s. 8 i n. oraz pow. tam lit.; M. Cieślak, Od
represji do opieki..., s. 32 i n.; W. Klaus, Dziecko przed sądem. Wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości
młodszych nieletnich, Warszawa 2009, s. 21–22.

13 A. Walczak-Żochowska, Systemy postępowania..., s. 8 oraz pow. tam lit.
14 Szerzej zob. pow. wyżej lit.
15 Por. M. Cieślak, Od represji do opieki..., s. 32 i n.; A. Walczak-Żochowska, Systemy postępowania...,

s. 7 i n.; B. Stańdo-Kawecka, Prawne podstawy resocjalizacji, Kraków 2000, s. 224–282.
16 Szerzej  zob.  G.  Rdzanek-Piwowar,  Granice  nieletności  w  polskim  prawie  karnym,  Archiwum

Kryminologii 1993, t. XIX, Warszawa 1993, s. 191; zob. też pow. tam lit.
17 Za A. Walczak-Żochowską, Systemy postępowania..., s. 9.
18 K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1978, s. 208 i n.; zob. też M. Kuryłowicz, Odpowiedzialność

„nieletnich”..., s. 9 i n.
19 Zob. M.H. Veillard-Cybulsky, Nieletni..., s. 208 i n.
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