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1. WPROWADZENIE

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie porównania wieku
odpowiedzialnoœci karnej przyjmowanego w systemach prawnych ró¿-
nych pañstw. Porównanie to ma charakter ogólny, aby bowiem udzieliæ
wyczerpuj¹cej odpowiedzi na pytanie, jak uregulowana jest odpowie-
dzialnoœæ karna osób nieletnich, konieczne jest nie tylko poznanie granic
wiekowych tej odpowiedzialnoœci przewidzianych w kodeksie karnym
oraz w ustawie o odpowiedzialnoœci nieletnich, ale tak¿e zbadanie, za
jakie czyny odpowiada nieletni w tych trybach oraz jakie œrodki mog¹
byæ wobec niego zastosowane. Tabela 1 ma wiêc charakter orientacyjny
i musi byæ interpretowana z du¿¹ ostro¿noœci¹.

W dalszej czêœci opracowania przedstawiono bardziej szczegó-
³owe informacje dotycz¹ce odpowiedzialnoœci nieletnich niektórych
z uwzglêdnionych w tabeli pañstw. Niew¹tpliwie ka¿dy z systemów
zas³uguje na odrêbn¹ monografiê, uwa¿amy jednak, ¿e warto zebraæ
w jednym artykule informacje o wielu systemach, nawet kosztem
szczegó³owoœci omówienia. W zamyœle autorów opracowanie niniej-
sze mo¿e daæ zarówno ogólny pogl¹d na uregulowanie zagadnienia
odpowiedzialnoœci karnej nieletnich, jak i stanowiæ punkt wyjœcia do
bardziej szczegó³owych badañ porównawczych poszczególnych syste-
mów.

Podstaw¹ przekazywanych danych s¹ zarówno teksty opublikowane
(do których umieszczono stosowne odnoœniki), jak i referaty, informa-
cje uzyskane z ministerstw sprawiedliwoœci, uniwersytetów poszczegól-
nych krajów oraz od ekspertów krajowych.
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Tabela 1. Wiek odpowiedzialności karnej w wybranych państwach

Państwo
Odrębne zasady odpowiedzialności

nieletnich

Odpowiedzialność karna według
zasad takich, jak dla dorosłych,

ewentualnie ze zmianami
Australia 10/14 17/18
Anglia i Walia 10/15 18
Austria 14/16 18/21
Belgia 16**/18 16/18
Białoruś 14***/16 14/16
Bułgaria 14 18
Cypr 10/12 18
Czechy 15 18
Dania 15 15/17
Estonia 14 18
Finlandia**** 15 15/18
Hiszpania 14/15/17 18/21
Holandia 12 18/21
Irlandia 7/14* 18
Islandia 15 15/21
Liechtenstein 14 14/18/20
Litwa 14***/16 14/16
Łotwa 14 16/18
Malta 14 14/18
Niemcy 14 18/20
Polska 13 15***/17/21
Rosja 14***/16 14/16
Rumunia 14/16/18 16/18/21
Słowacja 15 18
Słowenia 14***/16 18
Szkocja 8/16 16/21
Szwajcaria 10/15* 15/18
Szwecja**** 15 15/17/20
Turcja 11 15/18
Ukraina 14***/16 14/16
Węgry 14 18
Włochy 14 18/21

*Środki związane z pozbawieniem wolności nieletnich (więzienia dla nieletnich, zakłady
itp.).

**Tylko przestępstwa drogowe.
***Tylko w wypadku poważnych przestępstw.

****Tylko złagodzenie wymierzanych kar, bez odrębnego postępowania dla nieletnich.

Źródło: Opracowanie własne.



WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI WOBEC NIELETNICH W WYBRANYCH KRAJACH 189

2. ANGLIA I WALIA1

Angielski system postêpowania z nieletnimi ró¿ni siê pod wieloma
wzglêdami od uregulowañ przyjêtych na kontynencie europejskim, co
wynika z ukszta³towania tych rozwi¹zañ w odmiennym systemie praw-
nym opartym na zasadach common law. Od pocz¹tku lat 90. problem
przestêpczoœci nieletnich by³ szeroko dyskutowany, co by³o wywo³a-
ne krytyczn¹ ocen¹ dotychczasowej praktyki. Wynikiem tego jest doœæ
zasadnicza reforma ca³ego systemu, której rozwi¹zania — jako bar-
dzo interesuj¹ce, a co wa¿niejsze: skuteczne — warto pokrótce przed-
stawiæ.

Podstawowe akty prawne reformy postêpowania z nieletnimi to
ustawa o przestêpstwach i zak³óceniach porz¹dku publicznego z 1998 r.
(Crime and Disorder Act) oraz ustawa o postêpowaniu w sprawach nielet-
nich i dowodach z 1999 r. (Youth Justice and Criminal Evidence Act). Wpro-
wadzi³y one wiele zmian organizacyjnych i nowe œrodki, które mog¹ byæ
stosowane wobec nieletnich. Reforma jest stale monitorowana i w³aœci-
wie trwa nadal. W systemie wymiaru sprawiedliwoœci wobec nieletnich
du¿¹ rolê odgrywa policja, a tak¿e rozszerzone dotychczasowe instytu-
cje i powo³ane nowe. Odpowiedzialna za organizacjê ca³ego systemu jest
Rada do Spraw Wymiaru Sprawiedliwoœci dla Nieletnich, która spraw-
dza efektywnoœæ wprowadzonych zmian, a tak¿e zajmuje siê promowa-
niem nowych programów i rozwi¹zañ zapobiegaj¹cych przestêpczoœci
nieletnich. Reakcje na przestêpczoœæ nieletnich s¹ bardziej skoordyno-
wane, po³o¿ono du¿y nacisk na egzekwowanie decyzji odpowiednich
organów (od nieletnich i ich rodziców) i przewidziano konsekwencje za
niestosowanie siê do nich. Jednoczeœnie zapewnia siê szerok¹ „ofertê”
ró¿nych œrodków, programów oraz szkoleñ dostosowanych do warun-
ków i potrzeb nieletniego.

W systemie postêpowania z nieletnimi bardzo istotn¹ rolê odgrywa-
j¹: policja, s¹dy dla nieletnich i zw³aszcza instytucje odpowiedzialne za
wykonanie orzeczeñ s¹du.

1 Patrz m.in. D. Miers, M. Semenchuck, Victim-Offender Mediation In England and Wales,
[w:] Victim-Offender Mediation with Youth Offenders In Europe, pod red. A. Mestitz, S. Ghetti,
Springer, Dordrecht 2005; W. Klaus, Reforma wymiaru sprawiedliwoœci wobec nieletnich w Wiel-
kiej Brytanii, „Przegl¹d Wiêziennictwa” 2004, nr 44–45.
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2.1. GRANICE WIEKOWE

Dzieci w wieku poni¿ej 10 lat nie odpowiadaj¹ karnie. Wiek odpowie-
dzialnoœci karnej doros³ych wynosi 18 lat. Dzieci i m³odzie¿ w wieku od
10 do 18 lat odpowiadaj¹ przed s¹dem dla nieletnich wed³ug przepisów
odnosz¹cych siê do nieletnich. Stosowanie jednak niektórych œrodków
jest przewidziane dla nieletnich starszych — w wieku od 15 lub 16 lat.

2.2. ŚRODKI I KARY

Istnieje du¿a ró¿norodnoœæ œrodków o charakterze wychowawczym czy
poprawczym, jak równie¿ mo¿liwoœæ nak³adania na nieletnich ró¿nego
rodzaju obowi¹zków, nakazów i zakazów, których wykonanie skutecznie
egzekwuj¹ powo³ane w tym celu specjalne organizacje.

Rodzaje œrodków i kar s¹ nastêpuj¹ce:
• upomnienie i tzw. ostatnie ostrze¿enie. Nieletniego, który pierw-

szy raz dokona³ b³ahego przestêpstwa i przyznaje siê do winy, policja
mo¿e upomnieæ, co odbywa siê w obecnoœci rodziców. Nieletni nie trafia
do s¹du i sprawa siê na tym koñczy. Je¿eli jednak nieletni ponownie po-
pe³nia przestêpstwo równie¿ niezbyt powa¿ne, policja udziela mu tzw.
ostatniego ostrze¿enia i kieruje go do Zespo³u ds. Zapobiegania Przestêp-
czoœci Nieletnich. Nieletni mo¿e te¿ zostaæ skierowany do zespo³u, je¿eli
po pope³nieniu pierwszego czynu nie przyznaje siê do winy albo gdy
skieruje go s¹d za dokonanie powa¿niejszego czynu. W praktyce s¹d ob-
ligatoryjnie kieruje nieletnich do Zespo³u (YOT), chyba ¿e przestêpstwo
jest powa¿ne — wówczas s¹d stosuje inne sankcje;

• przekazanie do Zespo³u ds. Zapobiegania Przestêpczoœci Nielet-
nich. Ten œrodek orzeka s¹d na okres od 3 do 12 miesiêcy wobec nieletnich
w wieku od 10 do 17 lat, gdy przyznali siê do winy, a przestêpstwo nie
jest powa¿ne. W zespole pracuj¹ specjaliœci oddelegowani z ró¿nych in-
stytucji, takich jak policja, s³u¿ba zdrowia, pomoc spo³eczna, kuratorzy.
Po zdiagnozowaniu potrzeb i problemów nieletniego wspólnie z nim
opracowuje siê plan jego dzia³añ i podpisuje siê z nim kontrakt, który
musi wype³niæ. Nieletni jest pod opiek¹ zespo³u przez okres wyznaczony
przez s¹d. W tym czasie uczestniczy w ró¿nych programach edukacyj-
nych, szkoleniowych, terapeutycznych, medycznych itp. Mo¿e równie¿
naprawiæ szkodê wyrz¹dzon¹ przestêpstwem pokrzywdzonemu b¹dŸ
spo³ecznoœci; mo¿e, jeœli pokrzywdzony siê na to zgadza, uczestniczyæ
w mediacji. Je¿eli nieletni nie wykonuje podpisanej umowy, nie chce
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uczestniczyæ w programach, sprawa wraca do s¹du, który mo¿e wymie-
rzyæ inny œrodek;

• naprawienie szkody. Mo¿e to byæ naprawienie szkody wyrz¹-
dzonej pokrzywdzonemu albo ogólnie spo³ecznoœci. Poœwiêcony na to
przez nieletniego czas nie mo¿e przekroczyæ 24 godzin. Forma napra-
wienia szkody mo¿e byæ bardzo ró¿na (np. nieletni zmywa graffiti,
uczestniczy we wskazanych zajêciach, wyk³adach czy nauce), po¿¹da-
ne jest jednak, aby te dzia³ania wi¹za³y siê z pope³nionym przestêp-
stwem;

• zaplanowane dzia³anie. Jest to œrodek podobny do poprzednie-
go, tylko bardziej intensywny. Stosowany jest wobec sprawców bardziej
powa¿nych przestêpstw, takich jak w³amanie czy rozbój. Program, któ-
remu nieletni musi siê poddaæ, trwa 3 miesi¹ce, jest nadzorowany przez
YOT, a tak¿e szczególnie dostosowany do potrzeb nieletniego. Czêsto
jest te¿ zwi¹zany z naprawieniem szkody;

• intensywny nadzór. Jest to najsurowszy œrodek nieizolacyjny sto-
sowany np. przy uszkodzeniu cia³a dokonanym przy u¿yciu broni. Mak-
symalny czas trwania tego œrodka to 3 lata;

• godzina policyjna. Jest to zobowi¹zanie nieletniego, aby w okreœ-
lonym czasie (od 1 do 12 godzin dziennie) nie opuszcza³ miejsca za-
mieszkania. Ten obowi¹zek mo¿e byæ po³¹czony z innymi zobowi¹za-
niami;

• resocjalizacja w œrodowisku spo³ecznym. Œrodek ten zast¹pi³ sto-
sowany poprzednio dozór kuratora. Jest przeznaczony dla nieletnich
w wieku 16–17 lat, mo¿e trwaæ od 6 miesiêcy do 3 lat. Nieletni ma obowi¹-
zek uczestniczenia w programach pracy, leczenia (np. psychiatrycznego
czy uzale¿nienia od alkoholu) itp.;

• kara wykonywana w œrodowisku spo³ecznym. Jest to œrodek, któ-
ry zast¹pi³ pracê spo³ecznie u¿yteczn¹. Stosowany jest wobec nieletnich
wieku 16–17 lat i mo¿e ³¹czyæ siê z odszkodowaniem dla ofiary lub spo-
³ecznoœci, jak równie¿ z nadzorem. Te dwie ostatnie sankcje mog¹ byæ
³¹czone;

• szkolenie w zamkniêtym zak³adzie. Jest to œrodek stosowany
w zasadzie wobec nieletnich w wieku od 12 lat, choæ tzw. uporczywi
sprawcy mog¹ zostaæ poddani takiemu oddzia³ywaniu ju¿ od osi¹gniêcia
wieku 10 lat;

• umieszczenie w zak³adzie dla nieletnich. Jest to œrodek stoso-
wany wobec osób w wieku co najmniej 15 lat. Ten zak³ad ró¿ni siê od
poprzedniego surowszym rygorem;
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• grzywna. Wobec nieletnich jest stosowana raczej rzadko, i to
zw³aszcza wobec nieletnich starszych, tj. 16–17-letnich, którzy mog¹ sami
zap³aciæ.

Uzupe³nieniem œrodków nieizolacyjnych s¹:
• zobowi¹zania dotycz¹ce rodziców; s¹d mo¿e na³o¿yæ ró¿ne obo-

wi¹zki na rodziców lub opiekunów, np. obowi¹zek uczestniczenia
w przeznaczonych specjalnie dla rodziców programach dotycz¹cych wy-
chowania dzieci;

• nadzór zabezpieczaj¹cy nad dzieckiem; œrodek ten stosuje siê
wobec dzieci zachowuj¹cych siê aspo³ecznie, które mog¹ siê w przy-
sz³oœci dopuœciæ przestêpstwa. S¹d mo¿e w takiej sytuacji orzec nadzór
odpowiedzialnego urzêdnika.

3. AUSTRALIA2

Australia jest podzielona na osiem stanów, w których obowi¹zuj¹ odrêb-
ne przepisy. System odpowiedzialnoœci nieletnich zostanie przedstawio-
ny na przyk³adzie regionu Australii Po³udniowej. Nowa ustawa o nielet-
nich przestêpcach wesz³a w ¿ycie w 1994 r. Jej celem jest zapewnienie
bezpieczeñstwa spo³eczeñstwu oraz uœwiadomienie nieletnim ich obo-
wi¹zków, przy wymiarze kary zaœ s¹d powinien braæ pod uwagê zarów-
no wzglêdy prewencji indywidualnej, jak i generalnej. W przypadkach,
w których nieletni jest s¹dzony na zasadach takich jak doros³y, wymiar
kary powinien uwzglêdniaæ odstraszaj¹cy efekt kary wobec innych nie-
letnich.

3.1. GRANICE WIEKOWE

Minimalny wiek odpowiedzialnoœci karnej we wszystkich oœmiu sta-
nach Australii wynosi obecnie 10 lat. Nieletni w wieku od 10 do 14 lat
uznawany jest za niezdolnego do ponoszenia odpowiedzialnoœci karnej
(w systemie common law tzw. doli incapax). Domniemanie to mo¿e jednak
zostaæ obalone przez oskar¿yciela. Nieletni w wieku 14–17 lat (lub 18 lat

2 Patrz m.in. Crime and Justice in South Australia — Juvenile Justice 2004, Office of Crime
Statistics and Research, South Australian Justice Department 2005; G. Urbas, The Age of
Criminal Responsibility, Australian Institute of Criminology, „Trends and issues in crime and
criminal justice”, listopad 2000, nr 181.
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— w zale¿noœci od stanu) mo¿e byæ w pe³ni odpowiedzialny na gruncie
prawa karnego, aczkolwiek sankcje ró¿ni¹ siê od tych dla doros³ych.

3.2. ŚRODKI I KARY

Wobec nieletniego w wieku 10–17 lat mo¿na zastosowaæ nastêpuj¹ce
œrodki:

• pouczenie (jeœli czyn jest drobny);
• ostrze¿enie policyjne, czêsto udzielane przez specjalnego urzêd-

nika ds. nieletnich, w obecnoœci rodziców lub opiekunów;
• skierowanie sprawy na tzw. posiedzenie rodzinne. W sytuacji,

w której nieletni przyznaje siê do pope³nienia czynu (jeœli siê nie przy-
znaje, sprawa trafia do s¹du), mo¿na zwo³aæ posiedzenie, w którym
uczestnicz¹, poza sprawc¹, równie¿ ofiara, policjant i inne osoby. Posie-
dzenie ma na celu ustalenie najlepszego sposobu zadoœæuczynienia;

• skierowanie sprawy do s¹du dla nieletnich. Jurysdykcja s¹du dla
nieletnich rozci¹ga siê na wszystkie sprawy, z wyj¹tkiem tych najpo-
wa¿niejszych, a sprawa kierowana jest do s¹du wówczas, gdy nieletni
pope³ni³ powa¿ne przestêpstwo, dopuœci³ siê powtórnie przestêpstwa
b¹dŸ nie dotrzyma³ warunków ugody zawartej w trakcie posiedzenia
rodzinnego.

S¹d dla nieletnich mo¿e orzec grzywnê, obowi¹zek pracy spo³ecz-
nie u¿ytecznej lub na³o¿yæ obowi¹zki. Mo¿e równie¿ nakazaæ izolacjê
w zak³adzie zamkniêtym na okres do 3 lat, a tak¿e orzec areszt domowy.
W przypadkach powa¿nych przestêpstw nieletni mo¿e zostaæ podda-
ny jurysdykcji s¹du dla doros³ych (jest to obligatoryjne w przypadku
oskar¿enia o zabójstwo).

4. AUSTRIA3

W Austrii obowi¹zuje ustawa o wymiarze sprawiedliwoœci w sprawach
nieletnich z 1988 r. Ponadto s¹d karny mo¿e stosowaæ œrodki okreœlone
w prawie rodzinnym i w ustawie o opiece nad m³odzie¿¹.

3 Patrz K. Bruckmüller, Austria: A Protection Model, [w:] International Handbook of Juvenile
Justice, pod red. J. Junger-Tas, S. Deckera, Springer, Dordrecht 2006, s. 263 i n.
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4.1. GRANICE WIEKOWE

Nieletnim jest osoba w wieku od 14 do 18 lat (granica obni¿ona z 19 lat
w 2001 r.), przy czym niektóre przepisy procesowe ustawy maj¹ zastoso-
wanie do osób w wieku do 21 lat.

Wobec dzieci i m³odzie¿y, ju¿ od wieku przedszkolnego, stosuje
siê œrodki prewencji w ramach programów dla dzieci, ich opiekunów,
szkó³ i oœrodków rekreacyjnych. Programy te koncentruj¹ siê na po-
kojowym rozstrzyganiu sporów, zapobieganiu przemocy, na integracji,
problemach uzale¿nieñ, uczeniu rozró¿niania dobra i z³a. Realizuj¹ je
nauczyciele, pracownicy socjalni, policja itp.

4.2. ŚRODKI I KARY

Wobec nieletniego w Austrii mo¿na zastosowaæ:
• rezygnacjê z ukarania. Zrezygnowaæ z ukarania mo¿na wtedy,

gdy nieletni nie odró¿nia dobra od z³a, tj. jest opóŸniony w rozwoju lub
gdy nieletni w wieku poni¿ej 16 lat pope³ni³ drobniejsze przestêpstwo
bez „powa¿nej winy”. W takich wypadkach prokurator umarza postê-
powanie i zawiadamia s¹d opiekuñczy. Jeœli natomiast wniesiono ju¿
oskar¿enie, s¹d karny uniewinnia oskar¿onego nieletniego;

• dejurydyzacjê. Polega na warunkowym zawieszeniu postêpowa-
nia po³¹czonym z probacj¹ i na³o¿eniem obowi¹zków, np. zap³acenie
okreœlonej sumy czy wykonywanie pracy spo³ecznie u¿ytecznej. Mo¿-
na skierowaæ sprawê do mediacji, jak równie¿ zas¹dziæ (albo uzgodniæ
w mediacji) odszkodowanie dla pokrzywdzonego. Prokurator mo¿e wy-
braæ dejurydyzacjê w zasadzie w wypadku przestêpstw zagro¿onych
kar¹ do 5 lat pozbawienia wolnoœci, s¹d zaœ równie¿ w powa¿niejszych
sprawach;

• skazanie z odst¹pieniem od wymierzenia kary. W wypadku,
w którym orzeczona kara nie przekracza³aby 3 miesiêcy pozbawienia
wolnoœci, s¹d mo¿e, po przeprowadzeniu rozprawy, odst¹piæ od wymie-
rzenia kary;

• wymierzenie kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
Wykonanie kary mo¿na zawiesiæ na czas od roku do 3 lat;

• grzywnê. Wobec nieletniego mo¿na orzec grzywnê (dniówkow¹)
od dolnej granicy do granicy górnej obni¿onej o po³owê;

• karê pozbawienia wolnoœci. Mo¿e zostaæ orzeczona na co naj-
mniej jeden dzieñ. W wypadku nieletniego górn¹ granicê kary obni¿a
siê w zasadzie o po³owê. Wyj¹tkiem jest kara do¿ywotniego pozbawienia
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wolnoœci i kara od 10 do 20 lat pozbawienia wolnoœci, zast¹piona w wy-
padku nieletnich w wieku co najmniej 16 lat kar¹ od roku do 15 lat po-
zbawienia wolnoœci, a w wieku do 16 lat — od szeœciu miesiêcy do 10 lat.
Wykonanie kary pozbawienia wolnoœci mo¿na zawiesiæ w ca³oœci albo
czêœci. Mo¿liwe jest równie¿ warunkowe przedterminowe zwolnienie
po odbyciu po³owy kary — w wypadku pozytywnej prognozy. Po od-
byciu dwóch trzecich kary warunkowe przedterminowe zwolnienie jest
natomiast zasad¹, chyba ¿e zachodz¹ wyj¹tkowe okolicznoœci uzasad-
niaj¹ce przyjêcie, i¿ skazany mo¿e pope³niæ nowe przestêpstwa. Ka¿da
osoba warunkowo przedterminowo zwolniona (oczywiœcie równie¿ nie-
letni) pozostaje pod nadzorem kuratora, chyba ¿e zachodz¹ okolicznoœci
pozwalaj¹ce przyj¹æ, i¿ zwolniony nie pope³ni nowego przestêpstwa.

W wypadku nieletnich odbywaj¹cych karê pozbawienia wolnoœci
stosuje siê przepisy o odbywaniu kary przez doros³ych, choæ zasad¹
jest odbywanie kary w specjalnych zak³adach dla nieletnich, jeœli zaœ
nie — to w wyodrêbnionej czêœci zak³adu dla doros³ych. Ró¿nica pole-
ga te¿ na koniecznoœci uwzglêdnienia szczególnych potrzeb nieletniego,
takich jak kontynuacja nauki czy wymagany z uwagi na jego rozwój
d³u¿szy czas przebywania na œwie¿ym powietrzu. Nieletni korzystaj¹
z czêstszych widzeñ i mog¹ czêœciej otrzymywaæ paczki. Stosuje siê wo-
bec nich ³agodniejsze zasady nak³adania kar dyscyplinarnych, zakazu
opuszczania celi albo umieszczenia w pojedynczej celi. Generalnie, ry-
gor odbywania kary jest ³agodniejszy, np. w ci¹gu dnia nie zamyka siê
drzwi do wspólnych pomieszczeñ, niekiedy nawet bramy prowadz¹cej
na zewn¹trz. Nieletni mo¿e opuszczaæ zak³ad np. w celu wykonywania
pracy na zewn¹trz.

5. BELGIA4

Utworzenie w koñcu lat 80. pañstwa federalnego mia³o wp³yw na zmiany
w organizacji i zakresie zastosowania systemu postêpowania z nieletnimi
w Belgii. S¹dy w³aœciwe w sprawach nieletnich pozosta³y na poziomie
federalnym, natomiast wykonywanie œrodków wychowawczych orze-
czonych przez s¹dy powierzono odpowiednim instytucjom w trzech

4 Patrz C. Van Dijk we wspó³pracy z E. Dumortier, C. Eliaerts, A. Nuytiens i R. Bitoune,
Juvenile delinquency and juvenile justice in Belgium, Free University of Brussels, Faculty of
Law, Department of Criminology, 2004.
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regionach. Ka¿dy z nich ma wiêc w tym zakresie w³asne, czasem nieco
odmienne, regulacje prawne.

Podejœcie do problemu przestêpczoœci nieletnich i reakcja na ni¹ s¹
w dalszym ci¹gu oparte na federalnej ustawie o ochronie m³odzie¿y
z 1965 r., obowi¹zuj¹cej w ca³ym kraju. Filozofia postêpowania z prze-
stêpczoœci¹ nieletnich wywodzi siê w Belgii z pocz¹tku ubieg³ego wie-
ku. W 1912 r. w ustawie o dzieciach uznano, ¿e czyn nieletniego powi-
nien byæ traktowany jako symptom jego problemów osobowoœciowych,
rodzinnych i spo³ecznych, a interwencja s¹du mo¿liwa jest nie tylko
w przypadku pope³nienia przestêpstwa, lecz równie¿ wobec m³odzie¿y
wykazuj¹cej (jak to dziœ byœmy powiedzieli) przejawy demoralizacji. Re-
akcja s¹du powinna uwzglêdniaæ osobowoœæ i œrodowisko nieletniego.
Zasada legalizmu czy proporcjonalnoœci powinna byæ os³abiona, a sê-
dzia powinien mieæ uprawnienia dyskrecjonalne. W ostatnich latach,
mimo pewnych g³osów krytyki orientacji rehabilitacyjnej ustawy i dys-
kusji zwolenników ro¿nych opcji, sytuacja prawna nieletnich pozostaje
w³aœciwie, choæ z niewielkimi zmianami, taka jak dawniej. Zmiany te
(id¹ce zreszt¹ w ró¿nych kierunkach) zosta³y wprowadzone noweliza-
cjami ustawy w latach 1994, 2002 i 2004.

5.1. GRANICE WIEKOWE

Granic¹ odpowiedzialnoœci karnej jest ukoñczenie 18 lat. Od zasady tej
s¹ jednak pewne wyj¹tki. Gdy nieletni w wieku od 16 lat pope³nia prze-
stêpstwo komunikacyjne, postêpowanie jest automatycznie prowadzone
przez s¹d policyjny, tj. s¹d najni¿szego szczebla. Urzêdnik policyjny ma
jednak mo¿liwoœæ przekazania sprawy nieletniego do sêdziego dla nie-
letnich, gdy uzna, ¿e bardziej adekwatne bêdzie zastosowanie œrodków
wychowawczych, a nie karnych.

Sêdzia dla nieletnich mo¿e wyj¹tkowo zadecydowaæ o przekaza-
niu nieletniego (maj¹cego ukoñczone 16 lat) do prokuratora, który po
przeprowadzeniu postêpowania przesy³a sprawê do s¹du dla doro-
s³ych.

Stosowanie œrodków wychowawczych mo¿e byæ pod pewnymi wa-
runkami przed³u¿one do osi¹gniêcia przez sprawcê wieku 20 lat.

Policja mo¿e poprzestaæ na udzieleniu nieletniemu nieoficjalnego
„ostrze¿enia” lub na tymczasowym zarejestrowaniu pope³nionego prze-
stêpstwa. Mo¿e wówczas zaoferowaæ nieletniemu udzia³ w programie
edukacyjnym lub nak³oniæ go, by naprawi³ wyrz¹dzon¹ szkodê. Je¿eli
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jednak nieletni nie skorzysta z tej szansy i pope³ni ponownie przestêp-
stwo, policja przesy³a odpowiedni raport do prokuratora.

Prokurator mo¿e w sprawie nieletniego podj¹æ nastêpuj¹ce decyzje:
umorzyæ postêpowanie, przes³aæ j¹ do Specjalnej S³u¿by ds. M³odzie¿y
lub do sêdziego dla nieletnich.

S¹dowy system dla nieletnich dzieli siê na dwie sekcje: jedna zaj-
muje siê dzieæmi potrzebuj¹cymi opieki (na zasadzie dobrowolnoœci),
druga zaœ, czyli s¹d dla nieletnich, nieletnimi przestêpcami, sprawami
cywilnymi oraz przypadkami z sekcji pierwszej, w których dobrowolna
pomoc dla dzieci nie powiod³a siê i sytuacja wymaga interwencji. Sêdzia
dla nieletnich spe³nia wa¿n¹ rolê we wszystkich stadiach postêpowa-
nia.

W trakcie postêpowania przygotowawczego sêdzia dla nieletnich
mo¿e zarz¹dziæ przeprowadzenie przez s³u¿by spo³eczne wywiadu œro-
dowiskowego, badanie psychologiczno-lekarskie nieletniego, a tak¿e za-
stosowaæ tymczasowe œrodki wobec nieletniego.

5.2. ŚRODKI I KARY

Tymczasowe œrodki to:
• nadzór;
• warunkowy nadzór;
• szczególne warunki to np. uczêszczanie do szko³y czy oœrodka

opieki;
• praca spo³ecznie u¿yteczna, trening edukacyjny;
• mediacja;
• umieszczenie w:
— prywatnej instytucji albo powierzenie nieletniego prywatnej oso-
bie,
— miejscowym zak³adzie dla nieletnich (pó³otwartym lub zamkniê-
tym),
— oœrodku federalnym — zamkniêtym.
Nieletni mo¿e byæ umieszczony w zak³adzie zamkniêtym tylko z po-

wodu „niebezpiecznego zachowania”, pocz¹tkowo na 3 miesi¹ce, z mo¿-
liwoœci¹ przed³u¿enia do 6. Dalsze przed³u¿enie pobytu nieletniego
w zak³adzie zamkniêtym nastêpuje na podstawie umotywowanej de-
cyzji sêdziego dla nieletnich (co najwy¿ej do ukoñczenia 20 lat) przy
comiesiêcznych kontrolach potrzeby dalszego pobytu nieletniego w za-
k³adzie.
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Po zakoñczeniu rozprawy (któr¹ sêdzia dla nieletnich przeprowadza
jednoosobowo) sêdzia mo¿e uchyliæ tymczasowe œrodki, orzec dalsze ich
obowi¹zywanie albo zastosowaæ inne. Warto wymieniæ te œrodki, mimo
¿e czêœciowo siê powtarzaj¹:

• nagana;
• nadzór;
• warunkowy nadzór (który dzieli siê jak poprzednio);
• umieszczenie w:
— prywatnej instytucji albo powierzenie nieletniego prywatnej oso-
bie,
— miejscowym zak³adzie dla nieletnich (pó³otwartym lub zamkniê-
tym),
— w zak³adzie psychiatrycznym,
— przekazanie nieletniego do s¹du dla doros³ych.
Istniej¹ szczegó³owe uregulowania dotycz¹ce tych œrodków, np.

umieszczenie nieletniego sêdzia orzeka maksymalnie na rok, a potem
musi rozwa¿yæ ewentualne przed³u¿enie. Problemem jest te¿ brak in-
stytucji psychiatrycznych przeznaczonych dla nieletnich. Oczywiœcie,
wszystkie orzeczenia mog¹ byæ zaskar¿one.

Podsumowuj¹c, sêdzia dla nieletnich nie ma w zasadzie mo¿liwoœci
zastosowania wobec nieletniego kary, z jedynym wyj¹tkiem (o którym
jest mowa powy¿ej): przekazania sprawy nieletniego w wieku od 16 lat
do s¹du dla doros³ych.

6. BIAŁORUŚ5

Zasady odpowiedzialnoœci karnej nieletnich zosta³y okreœlone w kodek-
sie karnym uchwalonym w 1991 r., obowi¹zuj¹cym od 1 stycznia 2001 r.

6.1. GRANICE WIEKOWE

Kodeks karny za „nieletniego” uznaje osobê w wieku od 14 do 18 roku
¿ycia.

Zasad¹ jest odpowiedzialnoœæ karna za czyn przestêpny osoby, któ-
ra ukoñczy³a 16 lat. Jednoczeœnie kodeks zawiera wykaz przestêpstw,

5 Patrz W. M. Chomicz, Nieletni w prawie karnym Republiki Bia³orusi, [w:] Teoretyczne i prak-
tyczne problemy stosowania ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich, pod red. T. Bojarskiego,
E. Skrêtowicza, Lublin 2001.
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za które odpowiedzialnoœæ nastêpuje po osi¹gniêciu wieku 14 lat. S¹
to m.in. zabójstwo, zgwa³cenie, rozbój, kradzie¿. Mo¿liwoœæ ponoszenia
przez nieletniego w tym wieku odpowiedzialnoœci karnej jest uzale¿nio-
na od poziomu spo³ecznego rozwoju nieletniego, który pozwala³by mu
rozumieæ przestêpczy charakter pope³nionego czynu i w konsekwencji
uznaæ go winnym jego pope³nienia.

Nieletni, który osi¹gn¹³ odpowiednio wiek 14 albo 16 lat, nie mo¿e
byæ poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci karnej, jeœli w wyniku niedoroz-
woju umys³owego, niezwi¹zanego z chorob¹ psychiczn¹, w czasie pope³-
nienia przestêpstwa nie by³ zdolny do uœwiadomienia sobie faktycznego
charakteru lub zagro¿enia spo³ecznego swego czynu. W stosunku do
takich osób powinny byæ stosowane œrodki o charakterze kszta³c¹cym
i medycznym, a nie sankcje karne.

6.2. ŚRODKI I KARY

Wobec osób, które pope³ni³y przestêpstwa przed ukoñczeniem 18 roku
¿ycia, mog¹ byæ zastosowane wy³¹cznie nastêpuj¹ce rodzaje œrodków
i kar:

• praca spo³ecznie u¿yteczna,
• grzywna,
• pozbawienie prawa do zajmowania siê okreœlon¹ dzia³alnoœci¹,
• prace resocjalizacyjne,
• areszt,
• pozbawienie wolnoœci.
Ponadto kodeks wprowadza dodatkowe ograniczenia dotycz¹ce

orzekania wymienionych œrodków i kar. Przyk³adowo, areszt mo¿e byæ
orzeczony tylko wobec osób nieletnich p³ci mêskiej, które ukoñczy³y
16 lat do dnia wydania wyroku, i to na okres nieprzekraczaj¹cy 3 mie-
siêcy.

Kodeks karny zawiera te¿ zakaz stosowania kary pozbawienia wol-
noœci wobec nieletnich, którzy pope³nili przestêpstwo po raz pierwszy
i jednoczeœnie przestêpstwo to nie stanowi du¿ego zagro¿enia spo³eczne-
go. Przy pope³nieniu przez nieletniego przestêpstwa l¿ejszego, ciê¿kiego
lub szczególnie ciê¿kiego kara w postaci pozbawienia wolnoœci nie mo¿e
przekraczaæ odpowiednio 3, 7 i 10 lat.

Kodeks karny Republiki Bia³orusi z 1999 r., maj¹c na wzglêdzie wy-
maganie ograniczenia stosowania pozbawienia wolnoœci wobec nielet-
nich za pope³nione przez nich przestêpstwa, przewiduje system alter-
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natywnych œrodków oddzia³ywania ze szczególnym systemem profilak-
tycznego i poprawczo-próbnego oddzia³ywania na skazanych nieletnich.

Do takich alternatywnych œrodków odpowiedzialnoœci karnej ko-
deks zalicza:

• skazanie nieletniego z zawieszeniem wykonania kary,
• skazanie nieletniego z warunkowym niestosowaniem kary,
• skazanie nieletniego z zastosowaniem zamiast kary œrodków przy-

musu o charakterze wychowawczym,
• skazanie nieletniego bez na³o¿enia kary, lecz z prowadzeniem

w stosunku do niego nadzoru profilaktycznego.
Do œrodków przymusu o charakterze wychowawczym kodeks zali-

cza:
• ostrze¿enie polegaj¹ce na objaœnieniu nieletniemu skutków po-

wtórnego pope³nienia przestêpstwa;
• na³o¿enie obowi¹zku publicznego przeproszenia pokrzywdzone-

go lub przeproszenia w innej formie okreœlonej przez s¹d;
• na³o¿enie na nieletniego, który ukoñczy³ 15 lat w chwili wydania

wyroku, obowi¹zku wyp³acenia odszkodowania z w³asnych œrodków
lub naprawy wyrz¹dzonej szkody prac¹. Dotyczy to nieletniego, który
otrzymuje wynagrodzenie za pracê, a rozmiar szkody nie przewy¿sza
miesiêcznego œredniego wynagrodzenia (dochodu). W innym wypad-
ku naprawienie szkody mo¿e zostaæ orzeczone tylko w postêpowaniu
cywilnym;

• ograniczenie swobody czasu wolnego nieletniego na okres od
jednego do szeœciu miesiêcy. To ograniczenie mo¿e polegaæ na ustaleniu
okreœlonego sposobu wykorzystania czasu wolnego od nauki i pracy.
W ramach tego œrodka wychowawczego s¹d mo¿e zakazaæ nieletnie-
mu odwiedzania okreœlonych miejsc, korzystania z okreœlonych form
spêdzania wolnego czasu, kierowania pojazdami mechanicznymi, mo¿e
ograniczyæ przebywanie poza domem o okreœlonej porze w ci¹gu doby
lub zobowi¹zaæ nieletniego do okresowego meldowania siê w inspekcji
do spraw nieletnich;

• umieszczenie nieletniego na okres do 2 lat, lecz nie d³u¿ej ni¿ do
osi¹gniêcia przez niego wieku 18 lat, w specjalnym oœrodku szkolno-
-wychowawczym lub leczniczo-wychowawczym.

W przypadku „z³oœliwego” uchylania siê przez nieletniego od wy-
konywania na³o¿onych na niego obowi¹zków s¹d, na wniosek organu
odpowiedzialnego za wykonywanie œrodka, mo¿e zamieniæ œrodek na
bardziej surowy.
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7. CZECHY6

W latach 90. do czeskiego prawa karnego wprowadzono istotne no-
we instytucje, takie jak: warunkowe umorzenie postêpowania karne-
go (czyny zagro¿one kar¹ do 5 lat pozbawienia wolnoœci) za zgod¹
oskar¿onego, mediacja miêdzy ofiar¹ a sprawc¹, kara pracy spo³ecz-
nie u¿ytecznej czy nadzór kuratora w wypadku warunkowego umorze-
nia postêpowania albo zawieszenia wykonania kary pozbawienia wol-
noœci.

W tym nurcie unowoczeœniania i liberalizacji mieœci siê reforma po-
stêpowania wobec nieletnich (ustaw¹ nr 218/2003 o odpowiedzialnoœci
nieletnich za czyny zabronione i o wymiarze sprawiedliwoœci w spra-
wach nieletnich, nowelizuj¹c¹ równie¿ niektóre przepisy kodeksu kar-
nego i kodeksu postêpowania karnego).

7.1. GRANICE WIEKOWE

Wed³ug tej ustawy nieletni dziel¹ siê na „dzieci” — do ukoñczenia 15 lat
oraz „nieletnich sprawców czynów zabronionych” (zwanych w wypad-
ku nieletnich „wykroczeniami”) — od 16 do 18 lat. Dzieci nie ponosz¹
odpowiedzialnoœci karnej. Mo¿na wobec nich stosowaæ œrodki „popraw-
cze i ochronne”, nak³adane przez s¹d dla nieletnich w postêpowaniu nie
karnym, lecz cywilnym. Nieletni sprawcy ponosz¹ w zasadzie odpowie-
dzialnoœæ karn¹, warunkiem jest jednak uznanie, ¿e uzasadnia to stopieñ
rozwoju intelektualnego i moralnego danego sprawcy, rozumienia przez
niego spo³ecznego niebezpieczeñstwa czynu oraz stopieñ jego zdolno-
œci do kierowania swoim dzia³aniem. Poza zakresem ustawy pozostali
m³odociani, tj. osoby w wieku 18–21 lat, których w³¹czenie wczeœniej
projektowano, zamierzaj¹c stworzyæ ca³oœciowy „kodeks” postêpowania
z m³odymi ludŸmi.

Ustawa ta stanowi, ¿e celem przewidzianych w niej œrodków, pro-
cedur i instrumentów jest przywracanie naruszonych stosunków spo-
³ecznych, integrowanie m³odych osób z szerszym œrodowiskiem spo-
³ecznym oraz zapobieganie czynom karalnym i objawom demoralizacji.
Osoby m³ode powinny ponosiæ konsekwencje swoich zachowañ stosow-
nie do wieku i stopnia rozwoju. Nale¿y zatem w pierwszej kolejnoœci

6 Patrz H. Válková, Nowa ustawa o odpowiedzialnoœci nieletnich w Republice Czeskiej (tekst
z 6 grudnia 2003 r.).
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stosowaæ œrodki wychowawcze i zwi¹zane z udzielaniem pomocy nie-
letniemu.

Czyn zabroniony (przestêpstwo w wypadku dopuszczenia siê go
przez doros³ego) jest nazywany wykroczeniem, jeœli dopuœci³ siê go nie-
letni. Niemniej jednak kwalifikacja czynu nastêpuje wed³ug przepisów
kodeksu karnego, z wyj¹tkami okreœlonymi w ustawie o nieletnich.

7.2. ŚRODKI I KARY

Wyró¿nia siê wymienione poni¿ej grupy œrodków i kar:
• dejurydyzacja: polega na mediacji, której celem jest przywrócenie

naruszonych stosunków prawnych i spo³ecznych oraz, poza na³o¿eniem
sankcji, doprowadzenie do poprawy sytuacji ¿yciowej nieletniego i umo-
tywowanie go do pozytywnego dzia³ania w przysz³oœci;

• œrodki edukacyjne i ochronne: s¹ to „mniej intensywne” sankcje,
nak³adane z poszanowaniem zasady proporcjonalnoœci do ciê¿aru czynu
oraz osobowoœci sprawcy, jak równie¿ z uwzglêdnieniem rozwoju jego
osobowoœci;

• sankcje alternatywne wobec pozbawienia wolnoœci: s¹ to sankcje
z elementem probacyjnym albo bez, wykonywane w wolnoœciowym
œrodowisku nieletniego;

• pozbawienie wolnoœci: sankcja orzekana ultima ratio; kara ta jest
zawsze krótsza ni¿ orzekana wobec doros³ych (ni¿sze górne granice
okreœlone w ustawie), a jej wykonaniu towarzyszy szersza oferta œrod-
ków reintegracyjnych i edukacyjnych — œrodki te powinny byæ konty-
nuowane po zwolnieniu nieletniego.

Mo¿liwe jest stosowanie sankcji alternatywnych wobec skazania
przez s¹d. S¹ to:

• warunkowe umorzenie postêpowania karnego,
• mediacja,
• zaniechanie postêpowania karnego, bez ¿adnych dalszych kon-

sekwencji.
W sprawach nieletnich orzekaj¹ s¹dy dla nieletnich i dzia³aj¹ pro-

kuratorzy wyspecjalizowani w takich sprawach. S¹d dla nieletnich jest
wyspecjalizowanym wydzia³em s¹du powszechnego dla doros³ych.

Tymczasowe aresztowanie mo¿e nast¹piæ tylko wyj¹tkowo, a nor-
malnie jako œrodki zapobiegawcze stosuje siê:

• opiekê osoby odpowiedzialnej,
• nadzór kuratora,
• z³o¿enie przyrzeczenia przez nieletniego,
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• porêczenie maj¹tkowe,
• oddanie nieletniego pod pieczê osoby godnej zaufania.
Aresztowanie nie mo¿e normalnie trwaæ d³u¿ej ni¿ 2 miesi¹ce, co

wyj¹tkowo mo¿e ulec przed³u¿eniu o dalsze 2 miesi¹ce, w wypadku
zaœ szczególnie powa¿nych przestêpstw maksymalnym terminem jest
6 miesiêcy. Po zwolnieniu mo¿na stosowaæ nadzór kuratora, do czasu
ukoñczenia postêpowania karnego.

8. ESTONIA7

Minimalny wiek odpowiedzialnoœci karnej wynosi 14 lat, przy czym od-
powiedzialnoœæ nieletniego jest uzale¿niona od zdolnoœci do rozeznania
znaczenia pope³nionego czynu.

Zasad¹ jest stosowanie wobec takich osób tych samych przepisów
procedury karnej, co wobec doros³ych. Z tym ¿e nieletniego, który do-
puœci³ siê przestêpstwa w wieku od 14 do 18 lat, przy uwzglêdnieniu
stopnia jego moralnego i psychicznego rozwoju oraz zdolnoœci od roz-
poznania bezprawnoœci pope³nionego czynu, s¹d mo¿e zwolniæ od kary
i orzec nastêpuj¹ce œrodki:

• ostrze¿enie,
• oddanie pod dozór kuratora na rok, nie d³u¿ej jednak ni¿ do

ukoñczenia przez nieletniego 18 roku ¿ycia,
• umieszczenie w placówce dla nieletnich,
• umieszczenie w placówce szkolnej dla uczniów, którzy wymagaj¹

szczególnego nadzoru w zwi¹zku z problemami wychowawczymi.
Umieszczenie w placówce dla nieletnich lub w szkole mo¿e nast¹piæ

na okres do 2 lat, z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia o rok.
Wobec sprawcy przestêpstwa, który w chwili czynu nie mia³ ukoñ-

czonych 18 lat, s¹d nie mo¿e orzec kary pozbawienia wolnoœci w wyso-
koœci przekraczaj¹cej 10 lat8 oraz kary do¿ywotniego pozbawienia wol-
noœci.

Ponadto prokurator, w razie stwierdzenia mo¿liwoœci poprawy nie-
letniego miêdzy 14 a 18 rokiem ¿ycia bez zastosowania kar kryminalnych

7 Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od M. Agarmaa, Departament Po-
lityki Kryminalnej Ministerstwa Sprawiedliwoœci Republiki Estonii.

8 Karê pozbawienia wolnoœci w Estonii mo¿na orzec w wymiarze od 30 dni do 20 lat.
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i wymienionych powy¿ej œrodków, mo¿e zakoñczyæ postêpowanie kar-
ne wobec tego nieletniego i przekazaæ akta do komisji ds. nieletnich
w³aœciwej dla miejsca zamieszkania nieletniego.

Je¿eli nieletni jest podejrzany lub oskar¿ony o pope³nienie prze-
stêpstwa we wspó³dzia³aniu ze sprawc¹ doros³ym, organ prowadz¹cy
dochodzenie, prokurator lub s¹d mo¿e wy³¹czyæ sprawê nieletniego do
odrêbnego postêpowania, jeœli nie szkodzi to wszechstronnoœci, dok³ad-
noœci oraz obiektywnoœci postêpowania karnego i le¿y w interesie nie-
letniego.

9. FRANCJA9

System wymiaru sprawiedliwoœci dla nieletnich opiera siê na przepisach
pochodz¹cych z 1945 r. Na system sk³adaj¹ siê sêdzia dla nieletnich, s¹d
dla nieletnich (orzekaj¹cy w sk³adzie jednego sêdziego i dwóch ³awni-
ków) oraz s¹d ³awy przysiêg³ych dla nieletnich (s¹d ten orzeka w sk³adzie
trzech sêdziów zawodowych, z udzia³em ³awy przysiêg³ych, która liczy
9 osób w pierwszej instancji i 12 w drugiej).

Sêdzia dla nieletnich orzeka w drobnych sprawach, zw³aszcza w za-
kresie œrodków probacyjnych. S¹d dla nieletnich rozpoznaje sprawy
o drobne przestêpstwa oraz o ciê¿kie przestêpstwa pope³nione przez
nieletnich w wieku poni¿ej 16 lat. Sprawy ciê¿kich przestêpstw pope³-
nionych przez nieletnich w wieku 16–18 lat rozpatrywane s¹ przez s¹d
„wyjazdowy” dla nieletnich.

W s¹dach apelacyjnych istniej¹ wydzia³y do spraw nieletnich.
W sprawach nieletnich nie ma odrêbnych oskar¿ycieli. W du¿ych

prokuraturach istniej¹ na ogó³ wyspecjalizowane sekcje ds. nieletnich,
nie jest to jednak regu³¹.

9.1. GRANICE WIEKOWE

Nie odpowiada karnie osoba w wieku poni¿ej 13 lat. Do 2002 r. nie
by³o równie¿ mo¿liwe na³o¿enie obowi¹zków na osobê poni¿ej 13 roku

9 Patrz np. J. de Maillard, S. Roche, Crime and Justice in France, Time Trends, Policies and
Political Debate, „European Journal of Criminology” 2004, nr 1 (1); J.-Y. McKee, Criminal
Justice Systems in Europe and North America — FRANCE, HEUNI, European Institute for
Crime Prevention and Control, Helsinki 2001; A. Wyvekens, The French Juvenile Justice
System, Working Group on Juvenile Justice, European Society of Criminology, 2004.
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¿ycia (i by³y one faktycznie bezkarne). Obecnie s¹d mo¿e na³o¿yæ tzw.
obowi¹zki wychowawcze, np. powstrzymywanie siê od przebywania
w okreœlonych miejscach czy zadoœæuczynienie.

9.2. ŚRODKI I KARY

S¹d dla nieletnich mo¿e na³o¿yæ nastêpuj¹ce œrodki i kary:
• obowi¹zki wychowawcze,
• oddanie pod dozór,
• umieszczenie w zak³adzie odpowiedniego typu,
• grzywna,
• praca spo³ecznie u¿yteczna (w odniesieniu do nieletnich w wieku

16–18 lat),
• nadzór elektroniczny,
• kara pozbawienia wolnoœci w zawieszeniu,
• kara bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci.
Kara pozbawienia wolnoœci mo¿e byæ wymierzona do wysokoœci

po³owy kary, która by³aby orzeczona wobec doros³ego. Kara pozbawienia
wolnoœci mo¿e byæ stosowana wy³¹cznie wobec nieletniego w wieku
16 lat i wy³¹cznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nieletni
odbywaj¹ karê w wydzielonych oddzia³ach zak³adów dla doros³ych albo
w zak³adach dla nieletnich.

Poza zak³adami karnymi istniej¹ tak¿e dwie instytucje sta³ego pobytu
nieletnich, a mianowicie:

• specjalne oœrodki wychowawcze dla nieletnich zagro¿onych de-
moralizacj¹, kierowanych tam na 3–6-miesiêczne sesje wychowaw-
cze,

• zamkniête oœrodki wychowawcze wprowadzone w 2002 r., prze-
znaczone dla nieletnich w wieku 13–18 lat, w których nieletni mo¿e byæ
umieszczony na okres do 6 miesiêcy.

Tymczasowe aresztowanie jest to œrodek stosowany wyj¹tkowo. Nie-
letni w wieku co najmniej 16 lat mo¿e zostaæ umieszczony w areszcie,
jeœli jest podejrzany o pope³nienie przestêpstwa zagro¿onego kar¹ co
najmniej 3 lat pozbawienia wolnoœci. Ponadto nieletni mog¹ byæ umiesz-
czani we wzmiankowanych wy¿ej zamkniêtych centrach wychowaw-
czych. Nieletni w wieku poni¿ej 16 lat mog¹ byæ zatrzymywani na czas
do 10 godzin przez policjê, a za zgod¹ prokuratora na nastêpne 10 go-
dzin. Przes³uchanie nieletniego musi byæ rejestrowane na taœmie wideo,
przesy³anej nastêpnie do s¹du.
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10. GRECJA10

Do 2003 r. przepisy o postêpowaniu wobec nieletnich zawiera³y kodeksy:
karny i postêpowania karnego. Celem tych przepisów by³o udzielanie
pomocy, resocjalizowanie i stosowanie terapii wobec nieletnich spraw-
ców przestêpstw (w wieku 13–17 lat). Do osób m³odszych — od 7 lat
— mog³y byæ stosowane tylko œrodki edukacyjne i terapeutyczne. Co do
osób w wieku 13–17 lat sêdzia ocenia³, w œwietle okolicznoœci pope³nione-
go czynu i osobowoœci nieletniego, czy œrodki edukacyjne i terapeutyczne
bêd¹ wystarczaj¹ce do zapobie¿enia powrotowi do pope³nienia czynu.
Jeœli nie, stosowano szczególne sankcje karne dla nieletnich.

Przepisy kodeksów uzupe³nia³y przepisy innych ustaw: o s¹dach dla
nieletnich, o probacji dla nieletnich, o towarzystwach wspierania ma³o-
letnich, o oœrodkach resocjalizacji nieletnich i o ich obowi¹zkowej edu-
kacji podstawowej. Choæ brakowa³o np. oœrodków diagnostycznych dla
nieletnich, wszystkie te unormowania stworzy³y podstawy nowoczesne-
go systemu wymiaru sprawiedliwoœci w sprawach nieletnich w Grecji.

Wobec zmian spo³ecznych oraz rozwoju takich idei, jak: sprawie-
dliwoœæ naprawcza, praca spo³ecznie u¿yteczna i troska o ofiary prze-
stêpstw, znajduj¹cych wyraz w tekstach przyjêtych przez organizacje
miêdzynarodowe, zw³aszcza ONZ i Radê Europy, a tak¿e wobec zain-
teresowania Unii Europejskiej zagadnieniami wymiaru sprawiedliwoœci
dla nieletnich i ofiar-dzieci, sta³o siê konieczne zreformowanie dotych-
czasowego systemu.

W 2003 r. parlament uchwali³ ustawê 3189/2003 o reformie ustawo-
dawstwa dotycz¹cego nieletnich, która zmieni³a przepisy reguluj¹ce te
zagadnienia. Ponadto jest przygotowywany projekt ustawy o zak³adach
opiekuñczych dla nieletnich. Zasadami nowych unormowañ, stanowi¹-
cych rozwiniêcie obowi¹zuj¹cych poprzednio, s¹ poszanowanie praw
i interesów ma³oletniego oraz zapobieganie czynom zabronionym po-
przez stosowanie g³ównie wolnoœciowych œrodków pomocy, edukacji
i oddzia³ywania.

10.1. GRANICE WIEKOWE

Skorygowano wiekowe granice odpowiedzialnoœci i mo¿liwoœci stoso-
wania œrodków. Obecnie jest to ukoñczenie odpowiednio 8, 13 i 18 lat

10 C.D. Spinellis, A. Tsitsoura, Juvenile Justice System in Greece, [w:] International Handbook
of Juvenile Justice, pod red. J. Junger-Tas, S.H. Deckera, Springer 2006.
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¿ycia. W odniesieniu do nieletnich zaprzestano pos³ugiwania siê s³owem
„kryminalny”. Osoba w wieku 8–13 lat nie odpowiada karnie. Osoba
w wieku 13–18 lat odpowiada karnie tylko w wyj¹tkowych okoliczno-
œciach. Dzieckiem poni¿ej 8 lat, które dopuœci³o siê czynu zabronionego,
mog¹ siê zajmowaæ tylko s³u¿by socjalne. W sprawach osób, które ukoñ-
czy³y 17 lat, a nie ukoñczy³y lat 18, s¹d dla nieletnich nie mo¿e, jak daw-
niej, przekazaæ sprawy s¹dowi dla doros³ych. Spraw tych nie przekazuje
siê do zwyk³ego s¹du karnego, a wobec nieletnich nie stosuje siê sankcji
przewidzianych dla doros³ych. S¹d dla nieletnich orzeka niekiedy wobec
osób starszych, które dopuœci³y siê czynu przed ukoñczeniem 18 lat.

W sprawach nieletnich wprowadzono mo¿liwoœæ zast¹pienia postê-
powania mediacj¹ „miêdzy autorem czynu a ofiar¹”.

W ramach reformy zwiêkszono mo¿liwoœci stosowania œrodków nie-
izolacyjnych, dodaj¹c do katalogu œrodków umieszczenie w rodzinie
zastêpczej i pracê spo³ecznie u¿yteczn¹. Zniesiono natomiast mo¿liwoœæ
orzekania œrodków na czas nieokreœlony.

10.2. ŚRODKI I KARY

Obecnie stosuje siê nastêpuj¹ce œrodki edukacyjne:
• upomnienie,
• nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekunów,
• nadzór odpowiedzialny rodziny zastêpczej,
• nadzór odpowiedzialny „stowarzyszenia opieki nad nieletnimi”,

„instytucji edukacyjnej dla nieletnich” albo kuratora,
• mediacja,
• wyp³acenie rekompensaty ofierze albo naprawienie szkody w in-

ny sposób,
• praca spo³ecznie u¿yteczna,
• uczestnictwo w programie spo³ecznym lub psychologicznym,
• szkolenie zawodowe albo inne szkolenie w zakresie przepisów

ruchu drogowego (w wypadku czynów polegaj¹cych na naruszeniu tych
przepisów),

• intensywny nadzór probacyjny,
• umieszczenie w publicznej, municypalnej albo prywatnej insty-

tucji edukacyjnej.
Stosuje siê nastêpuj¹ce œrodki terapeutyczne:
• uczestnictwo w otwartym programie terapeutycznym (opieka

dzienna),
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• umieszczenie w zamkniêtym zak³adzie terapeutycznym,
• umieszczenie w innym zak³adzie.
Nieletni w wieku od 13 do 18 lat mo¿e zostaæ umieszczony w zak³a-

dzie dla nieletnich na czas okreœlony, jeœli s¹d dla nieletnich, z uwzglêd-
nieniem okolicznoœci czynu i osobowoœci nieletniego, dochodzi do wnio-
sku, ¿e jest to niezbêdne w celu zapobie¿enia powrotowi do czynu. Za-
k³ad ma realizowaæ cele edukacyjne i sprzyjaæ resocjalizacji. Orzeczenie
pobytu w takim zak³adzie jest uwa¿ane za œrodek karny.

11. HISZPANIA11

System wymiaru sprawiedliwoœci dla nieletnich zosta³ wszechstronnie
zreformowany ustaw¹ — Prawo o odpowiedzialnoœci nieletnich, obowi¹-
zuj¹c¹ od stycznia 2001 r. Ustawa ta jest uwa¿ana za wzglêdnie umiar-
kowan¹, a jej podstawowe za³o¿enia to: dzia³anie w najlepiej pojêtym
interesie nieletniego, orzekanie œrodków maj¹cych na celu jego resocjali-
zacjê i stosowanie raczej „zindywidualizowanej sprawiedliwoœci”, a nie
kar.

W s¹dach dzia³aj¹ specjalne wydzia³y dla nieletnich. Sêdziowie dla
nieletnich orzekaj¹ w pierwszej instancji. Rozprawê mo¿e prowadziæ je-
den sêdzia. W wydzia³ach dla nieletnich rozpatruje siê wy³¹cznie sprawy
o przestêpstwa (i to z regu³y powa¿ne) pope³niane przez nieletnich.

Nieletnimi zdemoralizowanymi oraz zaniedbywanymi przez rodzi-
ców lub opiekunów czy te¿ ¿yj¹cymi w niedostatku zajmuje siê opieka
spo³eczna.

11.1. GRANICE WIEKOWE

Dzieci i m³odzie¿ w wieku poni¿ej 14 lat nie odpowiadaj¹ karnie. W razie
potrzeby zajmuje siê nimi opieka spo³eczna. Prokurator jest zobowi¹zany
do poinformowania o takiej potrzebie.

Wiek odpowiedzialnoœci karnej to 18 lat. W wieku 14–18 lat prawo
rozró¿nia dwie kategorie nieletnich: 14–15 lat i 16–17 lat; nieletni w takim
wieku odpowiadaj¹ zgodnie z prawem nieletnich, a orzekane wobec nich

11 Patrz C.R. Alberola, E.F. Molina, Report of the Spanish Juvenile Justice System, Criminology
Research Centre, University of Castilla-La Mancha, dostêpny na http://www.esc-eurocrim.
org/files/report_of_spanish_juvenile_justice_system.doc (paŸdziernik 2007).
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œrodki ró¿ni¹ siê od stosowanych wobec doros³ych d³ugoœci¹ ich trwania.
Wobec osób 14–15-letnich œrodki mog¹ byæ stosowane na okres do 2 lat,
a wobec 16–17-letnich na okres od 2 do 5 lat. W przypadku pope³nie-
nia powa¿nego przestêpstwa s¹d mo¿e zastosowaæ wobec nieletniego
surowszy œrodek w postaci umieszczenia w zak³adzie dla nieletnich na
czas od roku do 5 lat, a nastêpnie poddaæ go probacji. Natomiast wo-
bec nieletnich, którzy pope³nili bardzo powa¿ne przestêpstwa, takie jak:
zabójstwo, przymus seksualny czy terroryzm, sêdzia mo¿e zastosowaæ
w wypadku sprawcy w wieku 14–15 lat karê do 4 lat pobytu w zak³a-
dzie dla nieletnich, a nastêpnie do 3 lat probacji, natomiast w wypadku
sprawcy w wieku 16–17 lat karê do 8 lat pobytu w zak³adzie, a nastêpnie
do 5 lat probacji.

Policja nie ma uprawnieñ dyskrecjonalnych; po otrzymaniu zawia-
domienia o przestêpstwie i podjêciu rutynowych dzia³añ przekazuje
sprawê prokuratorowi.

Prokurator dla nieletnich12 po otrzymaniu raportu od policji mo¿e
podj¹æ nastêpuj¹ce decyzje:

• umorzyæ sprawê, gdy chodzi o przestêpstwo mniejszej wagi, a nie-
letni by³ ju¿ „ukarany” np. przez szko³ê czy rodziców;

• skierowaæ sprawê do mediacji, a po wype³nieniu przez nieletniego
warunków ugody mo¿e sprawê umorzyæ;

• zastosowaæ œrodki wychowawcze13 (nieletni musi wykonaæ pew-
ne obowi¹zki lub poddaæ siê okreœlonym zakazom). Po wykonaniu przez
nieletniego na³o¿onych obowi¹zków sprawa zostaje umorzona;

• gdy przestêpstwo jest powa¿ne, prokurator mo¿e wnieœæ oskar-
¿enie do s¹du dla nieletnich.

11.2. ŚRODKI I KARY

S¹d dla nieletnich ma do dyspozycji ró¿norodne œrodki i kary.
Rozró¿nia siê œrodki wolnoœciowe, tj.:
• probacjê,

12 Sêdzia, a tak¿e prokurator i adwokat musz¹ odbyæ specjalne szkolenie, aby zajmowaæ
siê sprawami nieletnich.

13 Prokurator stosuje œrodki wychowawcze na wniosek specjalnego zespo³u pracow-
ników s¹du (w jego sk³ad wchodz¹ psychologowie, pracownicy spo³eczni i wychowawcy
spo³eczni), którego cz³onkowie przeprowadzaj¹ wywiady œrodowiskowe z wieloma osoba-
mi z otoczenia nieletniego. Ciekawe jest to, ¿e rozmawiaj¹ równie¿ z ofiarami przestêpstwa.
Wywiad zawiera szczegó³owe wnioski co do rodzaju proponowanego œrodka.
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• nadzór osoby spoza rodziny, innej rodziny lub grupy wychowaw-
czej,

• œrodki spo³eczno-wychowawcze — nieletni otrzymuje pewne za-
dania wychowawcze, edukacyjne, obowi¹zki do wykonania, np. uczêsz-
czanie do szko³y, na ró¿ne kursy zawodowe, unikanie przebywania
w okreœlonych miejscach,

• pracê spo³ecznie u¿yteczn¹,
a tak¿e tzw. œrodki poœrednie:

• karê weekendow¹ polegaj¹c¹ na tym, ¿e w czasie weekendu nie-
letni musi b¹dŸ przebywaæ w domu, b¹dŸ w specjalnym oœrodku, w któ-
rym wykonuje ró¿ne zadania i obowi¹zki na³o¿one przez sêdziego;

• oddzia³ywanie terapeutyczne na wolnoœci — nieletni musi regu-
larnie uczêszczaæ na zajêcia terapeutyczne; jest to przewa¿nie orzekane
w zwi¹zku z u¿ywaniem przez niego narkotyków lub z problemami
psychiatrycznymi;

• pobyt w oœrodku dziennego pobytu, który ma wyrównaæ oddzia-
³ywanie negatywnych czynników w rodzinie i œrodowisku nieletniego;

• pobyt oskar¿onych o pope³nienie powa¿nych przestêpstw w za-
k³adzie dla nieletnich. Istniej¹ cztery rodzaje takich zak³adów: zamkniê-
te, pó³otwarte, otwarte i terapeutyczne. S¹d umieszcza nieletniego w ta-
kim zak³adzie wówczas, gdy œrodki wychowawcze s¹ niewystarczaj¹-
ce z uwagi na zachowanie nieletniego lub ciê¿ar przestêpstwa. Sêdzia
mo¿e umieœciæ nieletniego w zak³adzie zamkniêtym, je¿eli pope³ni³ on
powa¿ne przestêpstwo z u¿yciem przemocy. Zawsze po zastosowaniu
tej sankcji nieletni jest poddany probacji.

Inne sankcje to:
• ostrze¿enie,
• pozbawienie prawa jazdy,
• cofniêcie zezwolenia na posiadanie broni.
Nieletni, który pope³ni³ powa¿ne przestêpstwo, mo¿e zostaæ areszto-

wany przed rozpraw¹ na okres do 3 miesiêcy, a gdy sprawa jest skompli-
kowana do 6 miesiêcy. Rodzice lub opiekunowie musz¹ byæ zawiadomie-
ni o miejscu i przyczynie zatrzymania. W areszcie nieletni jest oddzielony
od doros³ych. Po ustaniu przyczyny zatrzymania prokurator podejmuje
decyzjê o zwolnieniu nieletniego z aresztu lub zwraca siê do sêdzie-
go dla nieletnich o zastosowanie œrodków prewencyjnych. Sêdzia, aby
zastosowaæ te œrodki, rozwa¿a potrzebê ochrony nieletniego lub ochro-
ny innych osób i mienia, ocenia powagê przestêpstwa i dotychczasowe
sprawy nieletniego, uwzglêdnia, ¿e czyn móg³ wywo³aæ zaniepokojenie
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spo³eczeñstwa. Œrodki prewencyjne to nadzór wykonywany przez osoby
spoza rodziny, probacja i umieszczenie w areszcie.

12. HOLANDIA14

12.1. GRANICE WIEKOWE

Holenderski kodeks karny (ostatnia nowelizacja w 1995 r.) odnosi siê do
wszystkich sprawców przestêpstw maj¹cych 12 i wiêcej lat. W zakresie
stosowanych œrodków wychowawczych i sankcji w kodeksie wyró¿nia
siê nieletnich w wieku 12–18 lat oraz doros³ych (powy¿ej 18 lat), o czym
decyduje data pope³nienia przestêpstwa.

Postêpowanie w sprawach nieletnich mo¿e byæ prowadzone poza
s¹dem — na poziomie policji i prokuratury oraz przez s¹d dla nielet-
nich.

12.2. POSTĘPOWANIE POZA SĄDEM

Uprawnienia policji. W przypadku drobnych przestêpstw policja, za
zgod¹ nieletniego, kieruje go do specjalnych programów organizowa-
nych przez samorz¹d (tzw. programy HALT); gdy nieletni nie ukoñczy³
16 lat, wymaga to zgody rodziców. Nieletni uczestniczy w ró¿nego ro-
dzaju programach i kursach, na których uczy siê go np. odpowiedzial-
noœci za wyrz¹dzon¹ krzywdê, uœwiadamiania sobie odczuæ i potrzeb
ofiary, ograniczania agresywnych zachowañ, zrozumienia koniecznoœci
zadoœæuczynienia, ró¿nych spo³ecznie u¿ytecznych umiejêtnoœci. Pro-
gramy trwaj¹ nie d³u¿ej ni¿ 20 godzin. Je¿eli nieletni poddaje siê pro-
gramowi, przestêpstwo nie jest zg³aszane w prokuraturze i na tym spra-
wa siê koñczy. Je¿eli natomiast policja uznaje, ¿e nieletni powinien siê
poddaæ d³u¿szemu programowi (do 40 godz.), wymaga to zatwierdze-
nia przez prokuratora. Policja zawiadamia tak¿e Radê Opieki i Ochro-
ny Dzieci, która z regu³y przeprowadza wywiad dotycz¹cy nieletniego.
Prokurator konsultuje z Rad¹ dane o warunkach ¿ycia i problemach oso-
bowoœciowych nieletniego, zw³aszcza gdy nieletni ma poni¿ej 15 lat lub
jego sytuacja jest szczególna, a tak¿e gdy chodzi o podejmowan¹ przez

14 G. de Jonge, Youth crime and juvenile justice In the Netherlands, „Journal of the Institute
of Justice and International Studies” 2004, nr 25.
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prokuratora decyzjê skierowania sprawy do s¹du dla nieletnich. Jeœli nie-
letni „nie wykona³” programu albo jego przestêpstwo jest zbyt powa¿ne,
policja przekazuje sprawê prokuratorowi.

Uprawnienia prokuratora. Prokurator decyduje o tym, czy nieletni
zostanie wezwany do s¹du, czy uzyska jeszcze mo¿liwoœæ za³atwienia
sprawy poza s¹dem, co skutkuje pozostawaniem pod nadzorem pro-
kuratora. Z regu³y prokurator proponuje nieletniemu (i jego rodzicom)
wykonywanie pracy spo³ecznie u¿ytecznej (do 40 godzin), mo¿e te¿ na-
kazaæ zap³atê odszkodowania. Niewyra¿enie przez nieletniego zgody na
propozycjê prokuratora albo fakt, ¿e przestêpstwo jest powa¿ne, powo-
duje skierowanie sprawy do s¹du.

12.3. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM DLA NIELETNICH —
ŚRODKI I KARY

Do s¹du dla nieletnich trafiaj¹ wiêc tylko powa¿niejsze sprawy. S¹d dla
nieletnich (a w niektórych przypadkach s¹d dla doros³ych) mo¿e zasto-
sowaæ nastêpuj¹ce œrodki i kary:

• praca spo³ecznie u¿yteczna,
• szkolenie naprawcze/przeciwdzia³aj¹ce,
• grzywna,
• umieszczenie w schronisku dla nieletnich,
• umieszczenie w instytucji specjalnego oddzia³ywania.
Ostatnie dwa œrodki s¹ wykonywane w instytucjach przeznaczonych

dla nieletnich. W Holandii istniej¹ dwa rodzaje takich zak³adów: zak³a-
dy wychowawcze i zak³ady przeznaczone dla sprawców wykazuj¹cych
okreœlone zaburzenia postaw czy osobowoœci.

Oprócz tego wobec nieletnich w wieku 16–18 lat, w przypadku pope³-
nienia powa¿nego przestêpstwa, s¹dy mog¹ orzekaæ kary przewidziane
dla doros³ych. W praktyce orzeka siê je wobec nie wiêcej ni¿ 2% nielet-
nich w tym wieku.

Dodatkowo s¹d dla nieletnich ma mo¿liwoœæ orzeczenia œrodków
i kar stosowanych wobec nieletnich wobec sprawcy przestêpstwa w wie-
ku 18–21 lat, gdy uzna, ¿e nie jest on „dostatecznie dojrza³y”, by odpo-
wiadaæ jak osoba doros³a.

Najczêœciej orzekane œrodki to:
• praca spo³ecznie u¿yteczna — do 200 godzin, czêsto wykonywana

w organizacjach spo³ecznych, mo¿e byæ po³¹czona z odszkodowaniem
dla ofiary;
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• szkolenie naprawcze/przeciwdzia³aj¹ce — równie¿ do 200 godzin;
polega na obowi¹zku uczestniczenia w ró¿nych programach, o których
by³a wy¿ej mowa.

Œrodki te mog¹ te¿ byæ ³¹czone i wówczas maksymalny czas ich trwa-
nia wynosi 240 godzin. S¹d mo¿e tak¿e ³¹czyæ te œrodki z orzeczeniem
w zawieszeniu umieszczenia w zak³adzie wychowawczym.

Wykonywaniem tych œrodków zajmuje siê lokalna komisja ds. po-
mocy dzieciom, która przedstawia stosowne sprawozdanie prokurato-
rowi. S¹d w orzeczeniu okreœla te¿ (w dniach i miesi¹cach), na ile czasu,
w przypadku niepoddania siê tym decyzjom, nieletni mo¿e byæ umiesz-
czony w zak³adzie wychowawczym. Tak¹ decyzjê podejmuje wówczas
prokurator, przy czym przys³uguje od niej odwo³anie do s¹du dla nielet-
nich.

Umieszczenie w zak³adzie nie jest stosowane w przypadku wykro-
czeñ. Za pope³nienie powa¿nego przestêpstwa nieletni w wieku od 12
do 16 lat mo¿e zostaæ umieszczony na okres od 1 dnia do 12 miesiêcy,
a starszy, w wieku 16–17 lat, do 24 miesiêcy. S¹d mo¿e zawiesiæ wyko-
nywanie tej kary w czêœci lub w ca³oœci; w wypadku nieletniego okres
probacji wynosi do 2 lat. Je¿eli w tym czasie nieletni pope³nia nowe
przestêpstwo, prokurator mo¿e siê zwróciæ do s¹du o wykonanie orze-
czenia, przy czym s¹d mo¿e nie uwzglêdniæ jego wniosku i rozstrzygn¹æ
inaczej.

Policja mo¿e zatrzymaæ nieletniego w wieku 12–18 lat na czas do 6 go-
dzin w celu przes³uchania. Je¿eli nieletni powinien przebywaæ w zak³a-
dzie wychowawczym d³u¿ej (do 6 miesiêcy), decyzjê wydaje s¹d dla
nieletnich.

Grzywna jest stosunkowo rzadko orzekana wobec nieletnich. Nieza-
p³acona grzywna mo¿e byæ zamieniona na pracê spo³ecznie u¿yteczn¹,
szkolenie naprawcze/przeciwdzia³aj¹ce albo na umieszczenie w zak³a-
dzie wychowawczym.

Jako kary dodatkowe s¹dy dla nieletnich stosuj¹ najczêœciej kon-
fiskatê mienia i czasowe pozbawienie prawa jazdy (tylko przy prze-
stêpstwach drogowych). W niektórych przypadkach zamiast kary lub
jako karê dodatkow¹ s¹d mo¿e orzec zadoœæuczynienie za wyrz¹dzo-
n¹ krzywdê. Stosuje siê tak¿e konfiskatê nielegalnych zysków (korzyœci
z przestêpstwa) lub konfiskatê takich przedmiotów jak narkotyki czy
broñ.

Najsurowszy œrodek karny to umieszczenie nieletniego w zamkniê-
tym zak³adzie (instytucji) dla nieletnich, po³¹czone ze specjalnym od-
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dzia³ywaniem leczniczo-wychowawczym. S¹d mo¿e orzec umieszcze-
nie w takim zak³adzie nieletniego, który: dopuœci³ siê ciê¿kiego prze-
stêpstwa, stanowi zagro¿enie dla bezpieczeñstwa osób lub mienia oraz
potrzebuje takiego oddzia³ywania „dla w³asnego dobra”. W takich zak³a-
dach umieszczani s¹ na ogó³ nieletni opóŸnieni w rozwoju umys³owym
lub chorzy psychicznie. Maksymalny okres pobytu to 6 lat, ale z regu³y
orzeka siê 2 lata; po roku b¹dŸ 2 latach s¹d rozwa¿a, czy nieletni ma dalej
przebywaæ w zak³adzie.

13. IRLANDIA15

13.1. GRANICE WIEKOWE

Nowa ustawa o dzieciach z 2001 r. zast¹pi³a poprzedni¹ z 1908 r., na
podstawie której dzieci odpowiada³y karnie od ukoñczenia 7 lat, w tym
z zastosowaniem kary wiêzienia. Wejœcie w ¿ycie wszystkich przepisów
nowej ustawy przewidziano dopiero w 2007 r. I tak np. nie podwy¿szono
jeszcze zgodnie z ustaw¹ wieku odpowiedzialnoœci karnej do 12 lat, choæ
stosuje siê w praktyce domniemanie doli incapax wobec dzieci w wieku
7–14 lat. Domniemanie to mo¿e jednak zostaæ obalone poprzez wyka-
zanie, ¿e dziecko zdawa³o sobie sprawê ze znaczenia swojego czynu.
Gdy nowe przepisy wejd¹ w ¿ycie, wobec dzieci w wieku do 12 lat
bêd¹ stosowane w zasadzie œrodki czysto terapeutyczne i edukacyjne,
a nie karne. Obecnie zagro¿one demoralizacj¹ dzieci, które nie pope³ni³y
przestêpstwa, mog¹ byæ i s¹ umieszczane w zak³adach wraz z dzieæmi,
które przestêpstwo pope³ni³y, a nawet z doros³ymi. Europejski Trybuna³
Praw Cz³owieka uzna³ np. w 2002 r., ¿e rz¹d irlandzki naruszy³ prawo
gwarantowane w art. 5 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Cz³owie-
ka, osadzaj¹c zagro¿on¹ tylko demoralizacj¹ 16-letni¹ osobê w zak³adzie
zamkniêtym prowadzonym przez Irlandzk¹ S³u¿bê Wiêzienn¹. Nowa
ustawa ma w ogóle znieœæ mo¿liwoœæ osadzania w wiêzieniu osób, które
nie ukoñczy³y 18 lat.

W postêpowaniu z nieletnimi podejrzanymi nale¿y, w myœl nowej
ustawy, stosowaæ nastêpuj¹ce zasady:

15 Patrz M. Seymour, Transition and Reform: Juvenile Justice in the Republic of Ireland, [w:]
International Handbook…, s. 117 i n.
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• poinformowanie o mo¿liwoœci reprezentacji prawnej w sposób
dostosowany do wieku i mo¿liwoœci rozumienia tych kwestii przez nie-
letniego;

• oddzielenie aresztowanych dzieci od doros³ych „na tyle, na ile jest
to mo¿liwe”;

• poinformowanie rodziców o zatrzymaniu i przes³uchanie nielet-
niego w obecnoœci rodziców.

13.2. ŚRODKI I KARY

Policja stosuje zasadê niewnoszenia oskar¿eñ, chyba ¿e jest to uzasadnio-
ne powrotnoœci¹ do przestêpstwa lub ciê¿arem obecnego czynu. W razie
niewniesienia oskar¿enia stosuje siê nieformalne albo formalne ostrze-
¿enie policyjne, których nie uwa¿a siê za skazanie. Wymaga to przy-
znania siê przez nieletniego do winy i wyra¿enia zgody na ostrze¿enie,
wi¹¿¹c siê czêsto z obowi¹zkiem przeproszenia pokrzywdzonego i na-
prawienia szkody. Po formalnym ostrze¿eniu nastêpuje roczny nadzór
„funkcjonariusza ³¹cznikowego ds. nieletnich”. Intensywnoœæ nadzoru
zale¿y od rodzaju pope³nionego czynu, poziomu opieki sprawowanej
przez rodziców oraz od oceny ryzyka powrotnoœci do czynu. Mo¿e
zostaæ przeprowadzona „konferencja” z udzia³em policjanta — media-
tora, nieletniego, rodziców i ofiary. Na „konferencji” ustala siê kwe-
stie przeproszenia, naprawienia szkody, uczestniczenia przez dziecko
w dzia³aniach prospo³ecznych, uczêszczania do szko³y, ewentualnego
ograniczenia swobody poruszania siê dziecka i jego kontaktów towarzy-
skich.

Now¹ ustaw¹ zast¹piono dawny „s¹d dla nieletnich” „s¹dem dla
dzieci”. W s¹dzie tym nieletniemu przys³uguj¹ te same uprawnienia
i gwarancje procesowe co doros³ym. Co do orzekanych kar, obowi¹zu-
j¹ zasady stosowania w miarê mo¿liwoœci œrodków naj³agodniejszych
oraz orzekania kary pozbawienia wolnoœci w ostatniej kolejnoœci tyl-
ko wtedy, gdy jest to niezbêdne. Podejmuj¹c decyzjê co do wysoko-
œci kary, s¹d powinien uwzglêdniæ okolicznoœci ³agodz¹ce, takie jak
wiek dziecka i jego stopieñ dojrza³oœci, chyba ¿e wysokoœæ kary jest
okreœlona w ustawie. Kara nie mo¿e byæ w ¿adnym razie wy¿sza od
tej, któr¹ otrzyma³by doros³y za ten sam czyn. Wreszcie, orzekaj¹c
karê wobec nieletniego, nale¿y uwzglêdniæ interesy ofiary przestêp-
stwa. Obecnie stosuje siê kary i œrodki okreœlone czêœciowo w ustawie
z 1908 r., a czêœciowo w ustawie z 2001 r. Po pe³nym wejœciu w ¿y-
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cie ustawy z 2001 r. mo¿liwe jest stosowanie nastêpuj¹cych kar i œrod-
ków:

• grzywna (do po³owy wysokoœci orzekanej wobec doros³ych; nie-
letni nie mo¿e zostaæ osadzony w zamkniêtym zak³adzie za niezap³ace-
nie);

• obowi¹zek uczestniczenia w dziennych zajêciach, do 90 dni;
• probacja z dodatkowym wymaganiem ukoñczenia programu

szkolenia lub programu dzia³ania;
• probacja z intensywnym nadzorem kuratora oraz obowi¹zkiem

zamieszkiwania w okreœlonym miejscu i ukoñczenia programu edukacji,
szkolenia lub oddzia³ywania, do 180 dni;

• probacja z obowi¹zkowym zamieszkaniem w hostelu zaleconym
przez s³u¿bê probacyjn¹, do roku;

• oddanie dziecka, za zgod¹ rodziców, pod opiekê stosownej oso-
by, w tym krewnego, w po³¹czeniu z nadzorem kuratora, na czas do
2 lat;

• wyznaczenie „mentora”, tj. wyznaczenie osoby, w tym krewnego,
do wspierania dziecka i jego rodziny celem zapobie¿enia powrotnoœci
do czynu, w po³¹czeniu z nadzorem kuratora, na czas do 2 lat;

• ograniczenie swobody poruszania siê poprzez zakaz opuszcza-
nia miejsca zamieszkania o wyznaczonych porach od godz. 19:00 do
godz. 6:00 oraz zakaz przebywania w okreœlonych miejscach o okreœlo-
nych porach;

• po³¹czenie nadzoru kuratora albo obowi¹zku uczestniczenia
w dziennych zajêciach z opisanym powy¿ej ograniczeniem swobody
poruszania siê, na czas do 90 dni;

• œrodki zwi¹zane z rodzicami, w tym: zap³acenie przez rodziców
odszkodowania za przestêpstwo dziecka w razie winy rodziców pole-
gaj¹cej na zaniedbaniach wychowawczych, które doprowadzi³y do po-
pe³nienia przez dziecko przestêpstwa; zobowi¹zanie rodziców do prawi-
d³owego kontrolowania zachowania dziecka; nadzór kuratora nad rodzi-
cami, jeœli ci dopuœcili siê zaniedbañ wychowawczych, z obowi¹zkiem
np. leczenia odwykowego, uczestniczenia w kursie o wychowywaniu
dzieci przez rodziców i prawid³owego zajmowania siê dzieckiem, do
6 miesiêcy;

• umieszczenie dziecka w wieku do 15 lat w zak³adzie edukacyjno-
-wychowawczym, na czas od 3 miesiêcy do 3 lat;

• umieszczenie nieletniego w wieku od 16 do 21 lat w zak³adzie
poprawczym.
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14. LITWA16

Odpowiedzialnoœæ karna nieletnich jest uregulowana w litewskim ko-
deksie karnym. W odró¿nieniu od prawa polskiego na Litwie nie ma
odrêbnej ustawy dotycz¹cej postêpowania w sprawach nieletnich. Li-
tewski kodeks karny z 26 wrzeœnia 2000 r. wszed³ w ¿ycie 1 maja 2003 r.

14.1. GRANICE WIEKOWE

Na zasadach kodeksu karnego odpowiada osoba, która przed pope³nie-
niem przestêpstwa lub wystêpku karnego17 ukoñczy³a 16 lat, natomiast
w wymienionych przypadkach osoba, która ukoñczy³a 14 lat.

Po ukoñczeniu 14 lat odpowiada siê za zabójstwo, spowodowanie
ciê¿kiego uszkodzenia cia³a, zgwa³cenie, przemoc seksualn¹, kradzie¿,
rozbój, wymuszanie mienia, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, kra-
dzie¿ broni palnej, amunicji, œrodków wybuchowych, kradzie¿, wymu-
szanie lub inne bezprawne zaw³adniêcie œrodkami narkotycznymi lub
psychotropowymi, uszkodzenie œrodka transportu, drogi lub urz¹dzeñ
drogowych.

Wobec osoby, która dopuœci³a siê czynu zabronionego okreœlonego
w kodeksie przed ukoñczeniem 14 lat, mog¹ byæ stosowane œrodki wy-
chowawcze lub inne.

Zgodnie z europejsk¹ Konwencj¹ o Ochronie Praw Cz³owieka i Pod-
stawowych Wolnoœci (art. 5) oraz za³o¿eniami aktów prawnych do nie-
letnich pozbawionych wolnoœci zaliczani s¹ ci, którzy odbywaj¹ karê
aresztu (od 5 do 45 dni), wobec których zastosowano karê termino-
wego pozbawienia wolnoœci (dla nieletnich do lat 10), skierowani na
mocy decyzji s¹du do specjalnego zak³adu wychowawczego („specjal-
nego zak³adu wychowania i opieki nad dzieæmi”, od 6 miesiêcy do
lat 3).

Zgodnie z punktem 24.3 Regulaminu: „nieletni w wieku 12–14 lat,
którzy dopuœcili siê spo³ecznie szkodliwego czynu (ciê¿kiego) (na pod-
stawie danych przedstawionych przez instytucje spraw wewnêtrznych

16 Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od I. Michailovic, Uniwersytet Wi-
leñski, Instytut Prawa Karnego.

17 Litewski kodeks karny przewiduje „czyny przestêpne” oraz dzieli je na przestêpstwa
i wystêpki karne. Przestêpstwem jest czyn zagro¿ony kar¹ pozbawienia wolnoœci. Wystêp-
kiem karnym jest czyn zagro¿ony kar¹ niezwi¹zan¹ z pozbawieniem wolnoœci z wyj¹tkiem
kary aresztu.
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— policjê), mog¹ zostaæ przyjêci do zak³adów wychowania i opieki, na
proœbê rodziców lub osób ich zastêpuj¹cych oraz za zgod¹ nieletnie-
go, maj¹c skierowanie Ministerstwa Oœwiaty i Nauki Republiki Litew-
skiej”.

Artyku³ 93 k.k. przewiduje zwolnienie od odpowiedzialnoœci karnej
nieletniego, który po raz pierwszy dopuœci³ siê przestêpstwa nieostro¿-
nego albo nieciê¿kiego lub o œredniej ciê¿koœci18; mo¿e on zostaæ przez
s¹d zwolniony od odpowiedzialnoœci karnej, je¿eli:

• przeprosi³ pokrzywdzonego oraz w ca³oœci lub czêœciowo swo-
j¹ prac¹ lub za pomoc¹ w³asnych oszczêdnoœci naprawi³ wyrz¹dzon¹
szkodê materialn¹, lub

• jest w stanie ograniczonej poczytalnoœci, lub
• przyzna³ siê do winy i wyrazi³ ¿al albo z uwagi na inne okolicznoœci

mo¿na przypuszczaæ, ¿e nieletni bêdzie przestrzegaæ prawa i nie pope³ni
nowych czynów.

S¹d, po zwolnieniu nieletniego od odpowiedzialnoœci karnej, stosuje
wobec niego œrodki wychowawcze.

Do nowego kodeksu karnego z 2000 r. wprowadzono dzia³ „Odpo-
wiedzialnoœæ karna nieletnich”, maj¹cy zastosowanie wobec osób, które
dopuœci³y siê czynu przestêpnego przed ukoñczeniem 18 lat. Wobec jed-
nak osoby, która dopuœci³a siê czynu po ukoñczeniu 18 lat, a przed ukoñ-
czeniem 21 lat, mog¹ byæ stosowane za³o¿enia tego rozdzia³u oraz œrodki
wychowawcze, je¿eli s¹d, po uwzglêdnieniu charakteru pope³nionego
czynu, motywów oraz innych okolicznoœci sprawy, a w razie potrzeby
równie¿ opinii lub wniosku specjalisty postanowi, ¿e taka osoba, z uwagi
na stopieñ rozwoju spo³ecznego, powinna byæ zrównana z nieletnim co
do zasad odpowiedzialnoœci.

14.2. ŚRODKI I KARY

Litewski kodeks karny nie przewiduje szczególnych kar wobec nielet-
nich, a ogranicza tylko ich rodzaje maj¹ce zastosowanie do nieletnich

18 Przestêpstwa umyœlne podzielone s¹ na: nieciê¿kie — za które najsurowsza kara prze-
widziana w ustawie karnej nie przekracza 3 lat pozbawienia wolnoœci, o œredniej ciê¿koœci
— za które najsurowsza przewidziana kara przekracza 3 lata pozbawienia wolnoœci, lecz
nie przekracza 6 lat pozbawienia wolnoœci, ciê¿kie — za które najsurowsza przewidziana
kara przekracza 6 lat pozbawienia wolnoœci, lecz nie przekracza 10 lat pozbawienia wol-
noœci, oraz bardzo ciê¿kie — za które najsurowsza przewidziana kara przekracza 10 lat
pozbawienia wolnoœci.
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oraz zawê¿a ich granice. Wobec nieletniego mog¹ byæ stosowane nastê-
puj¹ce kary:

• prace publiczne,
• grzywna,
• ograniczenie wolnoœci,
• areszt,
• terminowe pozbawienie wolnoœci w zak³adzie poprawczym dla

nieletnich.
Wobec nieletniego nie mo¿na orzec wiêcej ni¿ 240 godzin prac pu-

blicznych; grzywnê stosuje siê tylko wobec nieletniego pracuj¹cego oraz
posiadaj¹cego w³asne œrodki. Grzywnê stosuje siê w wysokoœci do 50
okreœlonych w ustawie „minimów socjalnych”. Wobec nieletniego mo¿-
na zastosowaæ karê aresztu na czas od 5 do 45 dni. Wysokoœæ kary po-
zbawienia wolnoœci wobec nieletnich nie mo¿e przekraczaæ 10 lat.

Wobec nieletniego, który pope³ni³ wystêpek karny, stosuje siê ka-
rê, natomiast wobec nieletniego, który pope³ni³ przestêpstwo i zosta³
zwolniony od odpowiedzialnoœci karnej lub kary, mog¹ byæ stosowane
nastêpuj¹ce œrodki wychowawcze:

• upomnienie,
• obowi¹zek naprawienia wyrz¹dzonej szkody materialnej,
• nieodp³atne prace o charakterze wychowawczym,
• oddanie pod opiekê i nadzór rodziców lub innych osób fizycznych

albo prawnych zajmuj¹cych siê dzieæmi,
• ograniczenia co do zachowañ,
• umieszczenie w specjalnym zak³adzie wychowawczym.
S¹d mo¿e zastosowaæ wobec nieletniego nie wiêcej ni¿ trzy powi¹-

zane ze sob¹ œrodki wychowawcze.
Je¿eli nieletni pope³ni³ dwa albo wiêcej wystêpków karnych, s¹d mo-

¿e zastosowaæ wobec niego karê. Stosuj¹c karê, s¹d powinien uzasadniæ
orzeczenie.

Umieszczenie w specjalnym zak³adzie wychowawczym jest œrod-
kiem stosowanym na czas od 6 miesiêcy do lat 3, nie d³u¿ej jednak ni¿
do osi¹gniêcia przez nieletniego wieku 18 lat. Œrodek ten mo¿na stoso-
waæ samoistnie albo wraz z upomnieniem lub obowi¹zkiem naprawienia
wyrz¹dzonej szkody.

S¹d mo¿e zawiesiæ wykonanie kary na okres od roku do 3 lat wobec
nieletniego skazanego na karê pozbawienia wolnoœci za jedno lub kilka
przestêpstw nieostro¿nych albo na karê pozbawienia wolnoœci do 4 lat
za jedno lub wiêcej przestêpstw umyœlnych.
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Wobec nieletniego s¹d mo¿e zastosowaæ warunkowe przedtermino-
we zwolnienie od odbycia kary pozbawienia wolnoœci albo zamianê kary
pozbawienia wolnoœci na karê ³agodniejsz¹.

15. NIEMCY19

Rozwój systemu wymiaru sprawiedliwoœci dla nieletnich datuje siê od
1908 r., kiedy to w s¹dach karnych zaczê³y powstawaæ specjalne wy-
dzia³y (izby) dla nieletnich. Zasadnicze zmiany przynios³a uchwalona
w 1923 r. ustawa — Prawo o s¹dach dla nieletnich, która, jak siê ob-
razowo wyrazi³ jeden z kryminologów, „otworzy³a okno” dla œrodków
wychowawczych zamiast dla kar. W Niemczech jednak system opie-
kuñczy nigdy nie dominowa³, jako „nieodpowiadaj¹cy niemieckiej men-
talnoœci”. Przyjêto system kompromisowy, który zawiera³ zarówno ele-
menty wychowawcze, jak i bardziej karne (np. zasada legalizmu, choæ
nieco os³abiona przez przyznane prokuratorowi uprawnienia dyskrecjo-
nalne, gwarancje procesowe czy system sankcji). Zawsze te¿ wyraŸnie
oddzielano sprawy nieletnich przestêpców i dzieci nieprzystosowanych,
wymagaj¹cych specjalnych oddzia³ywañ wychowawczych. W latach 70.
wprowadzono eksperymentalnie wiele nowych œrodków, jak np. praca
spo³ecznie u¿yteczna. By³a to, jak j¹ nazywano, „naprawa przez prak-
tykê”. W postêpowaniu z nieletnimi dominowa³y trzy podejœcia: deju-
rydyzacja, dekryminalizacja i ograniczanie kar zwi¹zanych z pozbawie-
niem wolnoœci. Ostatnia nowelizacja ustawy z 1923 r. nast¹pi³a w 1990 r.
i przynios³a mniej zmian ni¿ oczekiwano. Wa¿n¹ jednak decyzj¹ by³a
rezygnacja z nieokreœlonej co do terminu kary wiêzienia dla nieletnich
— klasycznego symbolu podejœcia resocjalizacyjnego. Rozszerzono te¿
katalog œrodków wychowawczych.

15.1. GRANICE WIEKOWE

Nieletni w wieku poni¿ej 14 lat nie odpowiadaj¹ karnie i w razie potrzeby
zajmuj¹ siê nimi s³u¿by socjalne na podstawie prawa o opiece spo³ecznej
wobec m³odzie¿y.

19 Patrz np. H.-J. Albrecht, Youth Justice In Germany, „Journal of Crime and Justice”
2004, nr 31; F. Dunkel, Juvenile Justice in Germany: Between Welfare and Justice, University
of Greifswald, 2004.
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Granicê wiekow¹ odpowiedzialnoœci karnej ustalono na 18 lat, nato-
miast wobec nieletnich w wieku 14–18 lat mog¹ byæ stosowane zarówno
œrodki wychowawcze, jak i dyscyplinuj¹ce oraz kary. Z tym ¿e w pierw-
szej kolejnoœci nale¿y stosowaæ œrodki wychowawcze i dyscyplinuj¹ce,
kara wiêzienia dla nieletnich jest zaœ traktowana jako ostatecznoœæ. Mo¿-
liwe jest tak¿e stosowanie œrodków przewidzianych dla nieletnich wobec
m³odocianych w wieku 18–20 lat, uznanych za „niedojrza³ych” emocjo-
nalnie i spo³ecznie.

Policja w zasadzie nie mia³a uprawnieñ dyskrecjonalnych i musia-
³a sprawê ka¿dego podejrzanego nieletniego skierowaæ do prokuratora.
Ostatnio uleg³o to jednak zmianie i policja uzyska³a pewne mo¿liwoœci
inicjowania wy³¹czenia z systemu sprawiedliwoœci drobnej sprawy nie-
letniego. Bez wniesienia oskar¿enia przez prokuratora nieletni nie mo¿e
stan¹æ przed s¹dem dla nieletnich. W zasadzie prawie wszystkie sprawy
o przestêpstwa pope³niane przez nieletnich s¹ rozpoznawane przez s¹dy
dla nieletnich. Wyj¹tkiem s¹ przestêpstwa drogowe, w których w³aœciwy
jest s¹d zwyk³y (dla doros³ych).

15.2. ŚRODKI I KARY

W niemieckim prawie nieletnich istniej¹ trzy kategorie orzeczeñ: œrodki
wychowawcze, œrodki dyscyplinuj¹ce i kara wiêzienia dla nieletnich.

Œrodki wychowawcze s¹ nastêpuj¹ce:
• praca spo³ecznie u¿yteczna,
• uczestnictwo w kursach socjalizuj¹cych,
• mediacja,
• uczestnictwo w kursach z zakresu ruchu drogowego,
• nadzór (wykonywany przez pracownika spo³ecznego),
• naprawienie szkody,
• udzia³ w kursach zawodowych.
Ponadto na podstawie przepisów ustawy o opiece nad m³odzie¿¹

nieletni mo¿e byæ umieszczony w domu dziecka lub w rodzinie zastêp-
czej.

Œrodki dyscyplinuj¹ce dziel¹ siê na trzy kategorie:
• ostrze¿enie, którego udziela sêdzia dla nieletnich. Jest to formalny

wyrok wpisywany do rejestru dla nieletnich;
• wype³nienie okreœlonych warunków, np. zap³acenie grzywny,

wykonanie pracy spo³ecznie u¿ytecznej, odszkodowanie dla pokrzyw-
dzonego, oficjalne przeproszenie pokrzywdzonego;
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• kara krótkoterminowego aresztu dla nieletnich.
Kara wiêzienia dla nieletnich. Sankcja ta, podobnie jak kara aresztu

dla nieletnich, jest wykonywana w odrêbnych wiêzieniach dla nieletnich.
Informacja o skazaniu jest wpisywana do rejestru skazañ osób doros³ych,
kiedy nieletni osi¹gnie wiek 18 lat (dla nieletnich prowadzi siê odrêbny
rejestr, informacje z tego rejestru s¹ dostêpne tylko dla organów wymiaru
sprawiedliwoœci). Karê tê mo¿na orzec w wymiarze od 6 miesiêcy do
5 lat. Je¿eli jednak za bardzo powa¿ne przestêpstwo dolna granica kary
okreœlona w kodeksie karnym wynosi ponad 10 lat, kara orzeczona wobec
nieletniego nie mo¿e przekroczyæ 10 lat. Wykonanie kary pozbawienia
wolnoœci w wymiarze do roku mo¿e byæ zawieszone, je¿eli nieletni nie
stanowi zagro¿enia. Po odbyciu jednej trzeciej kary nieletni mo¿e zostaæ
warunkowo zwolniony.

16. ROSJA20

W sprawach nieletnich orzekaj¹ zwyk³e s¹dy oraz komisje do spraw
nieletnich i ochrony ich praw.

16.1. GRANICE WIEKOWE

Wiek odpowiedzialnoœci karnej ustalono na 16 lat. Mo¿e on byæ obni¿ony
do 14 lat w wypadku pope³nienia nastêpuj¹cych przestêpstw: zabójstwo,
spowodowanie ciê¿kiego uszczerbku na zdrowiu, spowodowanie „œred-
niego” uszczerbku na zdrowiu, kradzie¿, rozbój, zabór pojazdu mecha-
nicznego nie w celu przyw³aszczenia, fa³szywe zawiadomienie o akcie
terroryzmu, czyn chuligañski przy obci¹¿aj¹cych okolicznoœciach, wan-
dalizm i inne przestêpstwa wymienione w art. 20 kodeksu karnego Fe-
deracji Rosyjskiej.

Kodeks karny wyró¿nia cztery kategorie przestêpstw w zale¿noœci
od stopnia powagi czynu oraz wysokoœci sankcji:

• „niewielkie” zagro¿one kar¹ do 2 lat pozbawienia wolnoœci,
• „œrednie” zagro¿one kar¹ do 5 lat,

20 Patrz E.B. Mielnikowa, Juwienalnaja justicja. Probliemy Ugo³ownogo prawa, ugo³ownogo
prociessa i krymino³ogii, Moskwa 2001. Zasiêgniêto tak¿e opinii prof. L. Kornozowej z Insty-
tutu Pañstwa i Prawa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, 2006.
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• „ciê¿kie” zagro¿one kar¹ do 10 lat,
• „bardzo ciê¿kie” zagro¿one kar¹ powy¿ej 10 lat pozbawienia wol-

noœci.
Komisje zajmuj¹ siê ró¿nymi kategoriami dzieci, które wymagaj¹

opieki pañstwa.
Dzieci wymagaj¹ce opieki pedagogicznej i zaniedbane wychowaw-

czo s¹ umieszczane w domach dziecka lub zak³adach wychowawczych.
S¹ to placówki otwarte dla dzieci w wieku 8–18 lat.

Dzieci, które pope³ni³y czyn zabroniony, a ze wzglêdu na wiek
nie odpowiadaj¹ karnie, s¹ umieszczane w specjalnych szkolno-wy-
chowawczych zak³adach o charakterze zamkniêtym. Jest tam szkol-
nictwo podstawowe i zawodowe. Przebywaj¹ tam dzieci w wieku od
11 lat.

Komisje rozpatruj¹ te¿ sprawy dzieci usuniêtych ze szkó³, prze-
prowadzaj¹ wywiady œrodowiskowe i gromadz¹ materia³y dla s¹-
du w sprawach karnych nieletnich oraz w sprawach o pozbawie-
nie w³adzy rodzicielskiej. Rozpatruj¹ tak¿e sprawy o przestêpstwa
nieletnich w wieku 14–16 lat, nieodpowiadaj¹cych przed s¹dem kar-
nym.

16.2. ŚRODKI I KARY

Wobec nieletniego mo¿na zastosowaæ:
• upomnienie,
• nadzór rodziców, opiekunów lub administracyjny,
• zobowi¹zanie do okreœlonego zachowania,
• zadoœæuczynienie,
• umieszczenie w specjalnej szkole wychowawczej z interna-

tem.
Œrodki te, z wyj¹tkiem ostatniego, stosuje siê za pope³nienie prze-

stêpstwa z kategorii „niewielkie” i „œrednie”. Umieszczenie w specjalnej
szkole wychowawczej z internatem jest natomiast stosowane w wypad-
ku kategorii przestêpstw „ciê¿kie” i „bardzo ciê¿kie”.

Maksymalna kara pozbawienia wolnoœci wynosi 10 lat — mo¿e byæ
orzeczona za przestêpstwo „ciê¿kie” i „bardzo ciê¿kie”. Przy przestêp-
stwach nale¿¹cych do kategorii „niewielkie” i „œrednie” maksymalna kara
wynosi 6 lat.

W 2003 r. wprowadzono zmianê polegaj¹c¹ na tym, ¿e wobec nie-
letniego, który przed ukoñczeniem 16 lat pope³ni³ przestêpstwo „nie-
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wielkie” lub „œrednie”, nie mo¿na orzec kary pozbawienia wolnoœci (ani
bezwzglêdnej, ani w zawieszeniu). Jeœli natomiast nieletni, który nie
ukoñczy³ 16 lat, pope³ni przestêpstwo „ciê¿kie” lub „bardzo ciê¿kie”, ka-
ra mo¿e zostaæ orzeczona od dolnej granicy zagro¿enia obni¿onej o po-
³owê.

17. SŁOWENIA21

W S³owenii nie ma odrêbnego prawa nieletnich — przepisy reguluj¹-
ce postêpowanie w tych sprawach s¹ czêœci¹ prawa karnego. Aktual-
ne kodeksy: karny i postêpowania karnego obowi¹zuj¹ od 1 stycznia
1995 r.

17.1. GRANICE WIEKOWE

Dzieci w wieku poni¿ej 14 lat nie trafiaj¹ do s¹du — zajmuj¹ siê ni-
mi oœrodki pracy spo³ecznej. M³odsi nieletni — w wieku 14–16 lat —
odpowiadaj¹ przed s¹dem, stosuje siê wobec nich tylko œrodki wycho-
wawcze. Starsi nieletni to osoby w wieku 16–18 lat — jako zasadê s¹d
stosuje wobec nich œrodki wychowawcze, a w wyj¹tkowych przypad-
kach mo¿e zastosowaæ specjalne sankcje, np. grzywnê, wiêzienie dla
nieletnich.

M³odociani to osoby, które do czasu zakoñczenia procesu nie osi¹g-
nê³y wieku 21 lat. M³odociani s¹ traktowani w zasadzie jak doroœli, gdy
jednak s¹d uzna, ¿e ze wzglêdu na osobowoœæ sprawcy lub na okoliczno-
œci czynu œrodki wychowawcze s¹ bardziej w³aœciwe ni¿ kara wiêzienia,
mo¿e takie œrodki zastosowaæ. W praktyce ta mo¿liwoœæ jest wykorzy-
stywana rzadko.

17.2. UPRAWNIENIA PROKURATORA

Prokurator, za zgod¹ oskar¿onego i pokrzywdzonego, mo¿e skierowaæ
sprawê do mediacji, warunkowo umorzyæ postêpowanie albo przekazaæ
sprawê do s¹du.

21 Patrz K. Filipčič, National Report on Juvenile Criminal Law in Slovenia, dostêp-
ny na http://www.esc-eurocrim.org/files/juvenile_criminal_law_in_slovenia.doc (paŸdzier-
nik 2007).
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Pozytywne zakoñczenie mediacji mo¿e skutkowaæ umorzeniem po-
stêpowania, natomiast w przypadku niepowodzenia prokurator kieruje
sprawê do s¹du.

Prokurator mo¿e warunkowo umorzyæ postêpowanie, gdy nielet-
ni naprawi³ wyrz¹dzon¹ szkodê, wp³aci³ jak¹œ sumê na rzecz insty-
tucji publicznej lub charytatywnej lub wykona³ pracê spo³ecznie u¿y-
teczn¹.

W przypadku powa¿niejszych przestêpstw prokurator kieruje spra-
wê do s¹du.

17.3. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

Nie ma odrêbnych s¹dów dla nieletnich, ale w s¹dach pierwszej instancji
s¹ sêdziowie dla nieletnich. W drugiej instancji i w S¹dzie Najwy¿szym
orzeka siê w sk³adzie trzech sêdziów, w których kompetencji s¹ sprawy
nieletnich.

S¹d wszczyna postêpowanie na wniosek prokuratora. Po przepro-
wadzeniu wstêpnego postêpowania sêdzia dla nieletnich przesy³a akta
do prokuratora, który podejmuje decyzjê co do wniesienia oskar¿enia.
W razie wniesienia oskar¿enia sprawa wraca do s¹du i wówczas sê-
dzia dla nieletnich mo¿e umorzyæ postêpowanie, skierowaæ sprawê do
mediacji lub do sk³adu orzekaj¹cego ds. nieletnich, który podejmuje dal-
sze decyzje. Sk³ad ten mo¿e zastosowaæ œrodki wychowawcze, skiero-
waæ nieletniego do okreœlonego zak³adu (instytucji) lub zastosowaæ inne
sankcje.

17.4. ŚRODKI I KARY

Stosuje siê nastêpuj¹ce œrodki i kary:
• nagana;
• zobowi¹zanie do okreœlonego zachowania i zakazy (zakaz

przebywania w okreœlonych miejscach, zbli¿ania siê do pewnych
osób itp.);

• nadzór agencji spo³eczno-opiekuñczej od roku do 3 lat; nadzór
wykonuje pracownik bêd¹cy odpowiednikiem kuratora;

• umieszczenie w zak³adzie wychowawczym;
• umieszczenie w zak³adzie poprawczym;
• umieszczenie w zak³adzie dla fizycznie lub umys³owo niepe³no-

sprawnych;



226 DOBROCHNA WÓJCIK (red.), KONRAD BUCZKOWSKI, JACEK CZABAŃSKI, MICHAŁ JANKOWSKI

• grzywna — w wypadku pope³nienia przestêpstwa zagro¿o-
nego kar¹ do 5 lat pozbawienia wolnoœci. S¹d bierze pod uwagê
to, czy nieletni mo¿e sam zap³aciæ grzywnê. Niezap³acona grzywna
nie mo¿e byæ zamieniona na karê wiêzienia (tak samo jak w wy-
padku doros³ych), ale mo¿na j¹ zamieniæ na œrodki wychowaw-
cze;

• wiêzienie dla nieletnich. Jest to najsurowsza sankcja, która mo¿e
byæ zastosowana tylko wówczas, gdy spe³nione s¹ dwa warunki: nieletni
ma co najmniej 16 lat i pope³ni³ powa¿ne przestêpstwo, za które dolna
granica sankcji wynosi co najmniej 5 lat.

Kary grzywny i wiêzienia dla nieletnich mog¹ byæ orzekane tylko
wobec nieletnich w wieku 16–18 lat i tylko w wyj¹tkowych przypadkach,
a s¹d musi uzasadniæ tak¹ decyzjê, wskazaæ, dlaczego w danej sprawie
nie zastosowa³ œrodków wychowawczych.

18. SZKOCJA22

Szkocja ma odrêbny od Anglii i Walii system postêpowania z nieletni-
mi. Ramy systemu postêpowania z nieletnimi opracowane w raporcie
Kilbrandona stanowi³y podstawê uchwalonej w 1968 r. ustawy o pra-
cy socjalnej. PóŸniejsze akty prawne, zw³aszcza aktualnie obowi¹zuj¹ce
ustawy z lat 1994–2003, wprowadzi³y pewne zmiany, ale podstawowe in-
stytucje i zasady zosta³y utrzymane. Nie wg³êbiaj¹c siê w szczegó³y tego
skomplikowanego systemu, warto jedynie powiedzieæ, ¿e mimo i¿ jurys-
dykcja s¹dów karnych (chodzi g³ównie o tzw. s¹dy szeryfa) w sprawach
nieletnich nie zosta³a uchylona, to utworzenie (ju¿ w 1968 r.) nowych
instytucji pozwala na bardzo szerokie wy³¹czanie tych spraw z systemu
wymiaru sprawiedliwoœci. Instytucj¹ bêd¹c¹ podstaw¹ szkockiego sys-
temu postêpowania z nieletnimi s¹ swojego rodzaju trybuna³y z³o¿one
z ludzi niemaj¹cych wykszta³cenia prawniczego, wolontariuszy. W try-
buna³ach dzia³aj¹ trzyosobowe komisje, w których musz¹ byæ repre-
zentowane obie p³cie. Drug¹ instytucj¹ jest Urz¹d Reportera. Reporter
jest urzêdnikiem, który pe³ni podwójn¹ rolê: prokuratora zajmuj¹cego
siê sprawcami przestêpstw oraz dzieæmi spo³ecznie nieprzystosowany-

22 Patrz G. Maher, Age and Criminal Responsibility, „Ohio State Journal of Criminal Law”
2005, vol. 2, s. 493, dostêpny tak¿e na: http://moritzlaw.osu.edu/osjcl/Articles/Volume2_2/
Symposium/Maher-PDF-4-11-05.pdf (paŸdziernik 2007).
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mi wymagaj¹cymi opieki. W przypadku pope³nienia przestêpstwa przez
nieletniego w wieku co najmniej 16 lat, którego sprawê powinien w za-
sadzie rozstrzygaæ s¹d karny, postêpowanie prowadzi oskar¿yciel pub-
liczny.

18.1. GRANICE WIEKOWE

Wiek odpowiedzialnoœci karnej to 16 lat. Dzieci i m³odzie¿ w wieku od
8 do 16 lat odpowiadaj¹ przed wspomnianymi komisjami, na podstawie
przepisów dotycz¹cych nieletnich, i jedynie wyj¹tkowo ich sprawy mog¹
byæ kierowane do s¹du.

18.2. ŚRODKI I KARY

Wobec nieletniego mo¿na zastosowaæ:
• ostrze¿enie i upomnienie;
• naprawienie szkody wyrz¹dzonej spo³eczeñstwu; jest to œrodek,

który mo¿e byæ zastosowany wobec dzieci w wieku od 12 lat; dziecko
pozostaje przez 12 miesiêcy pod nadzorem w³adzy lokalnej i w tym czasie
jest w³¹czane w dzia³ania „naprawcze” w granicach od 10 do 100 godzin
³¹cznie;

• ograniczenie wolnoœci; jest to ograniczenie swobody poruszania
siê dziecka, któremu zakazuje siê przebywania w okreœlonych godzinach
w okreœlonych miejscach; œrodek ten mo¿e byæ stosowany do 12 mie-
siêcy;

• dozór kuratora, którym mo¿e byæ pracownik socjalny; okres próby
wynosi od 6 miesiêcy do 3 lat;

• nadzór, który jest wykonywany przez lokalnego urzêdnika przez
rok; nieletni mo¿e mieæ obowi¹zek uczestniczenia w ró¿nych progra-
mach przez czas od 10 do 100 godzin;

• praca spo³ecznie u¿yteczna, w wymiarze od 40 do 240 go-
dzin;

• leczenie z uzale¿nienia od œrodków odurzaj¹cych; œrodek ten sto-
suje siê wobec nieletnich w wieku powy¿ej 16 lat, przez okres od 6 mie-
siêcy do 3 lat;

• grzywna;
• odroczenie wyroku;
• umieszczenie w zak³adzie przystosowawczym; nieletni mo¿e byæ

umieszczony na okres do roku; je¿eli zachowuje siê tam dobrze, mo¿e
zostaæ zwolniony bezwarunkowo albo warunkowo.
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19. SZWAJCARIA23

Po d³ugotrwa³ych przygotowaniach (od 1985 r.) nowa ustawa o nieletnich
(szwajcarska ustawa federalna o prawie karnym dla nieletnich) zosta³a
uchwalona w 2003 r. Ustawa wesz³a w ¿ycia dopiero 1 stycznia 2006 r. Tak
d³ugi termin przyjêto dlatego, ¿e kantony za¿¹da³y dodatkowego czasu
na przygotowania.

Ustawa opiera siê miêdzy innymi na zasadach:
• uwzglêdniania okolicznoœci osobistych i rodzinnych dziecka,
• stosowania œrodków ochronnych,
• pierwszeñstwa tych œrodków przed karami.
Do ustawy w³¹czono elementy sprawiedliwoœci naprawczej w po-

staci mediacji i pracy spo³ecznie u¿ytecznej.
Z drugiej strony ustawa zaostrza odpowiedzialnoœæ, wprowadzaj¹c

dwa nowe elementy:
• kwalifikowane pozbawienie wolnoœci do lat 4 dla nieletnich, któ-

rzy ukoñczyli 16 lat, dopuœcili siê ciê¿kiego przestêpstwa i stanowi¹ za-
gro¿enie dla spo³eczeñstwa;

• umieszczenie w zak³adzie zamkniêtym w celu zapobie¿enia
skrzywdzeniu siê nieletniego przez samego siebie albo uchronienia spo-
³eczeñstwa przed powa¿nym pokrzywdzeniem.

19.1. GRANICE WIEKOWE

Wiek odpowiedzialnoœci karnej podwy¿szono z 7 do 10 lat. Ta granica jest
jedn¹ z najni¿szych na œwiecie (ponadto Szkocja i Republika Myanmar,
tj. dawniej Birma). Górna granica wieku nieletnich wynosi natomiast
18 lat, jak w wiêkszoœci krajów œwiata. Od ukoñczenia 15 lat mo¿na
wobec nieletniego stosowaæ nastêpuj¹ce œrodki: kwalifikowan¹ pracê
spo³ecznie u¿yteczn¹, grzywnê i pozbawienie wolnoœci (od ukoñczenia
16 lat mo¿e zostaæ orzeczona kwalifikowana kara pozbawienia wolnoœci).

19.2. ŚRODKI I KARY

Œrodki ochronne polegaj¹ na umieszczeniu w zak³adzie. Istnieje wiele
bardzo ró¿nych zak³adów, choæ brakuje stosownych w wypadku za-
burzeñ umys³owych. System tych zak³adów nie wynika z obiektywnej

23 J. Zermatten, The Swiss Federal Statute on Juvenile Criminal Law, [w:] International Hand-
book…, s. 295 i n.
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analizy potrzeb, a z dyskryminacyjnych — zdaniem autora — okreœleñ
postaw lub charakteru umieszczanych tam nieletnich. Nowa ustawa na-
kazuje przeprowadzanie analiz i monitorowanie nieletnich oraz mody-
fikowania œrodków poprzez przenoszenie ich do innych zak³adów, choæ
poza tym niewiele zmienia i pozwala na hojne szafowanie umieszcza-
niem w zak³adach.

Kary, poza tradycyjnymi, takimi jak nagana, grzywna i „obowi¹-
zek pracy”, zosta³y wzbogacone o pracê spo³ecznie u¿yteczn¹. Pracê tê
traktuje siê jako œrodek naprawiania siebie samego oraz krzywdy wyrz¹-
dzonej spo³eczeñstwu, a jednoczeœnie jako alternatywê dla krótkotermi-
nowego pozbawienia wolnoœci. Pracê mo¿e zastêpowaæ np. uczestnicze-
nie w kursie (kurs bezpieczeñstwa drogowego, kurs z zakresu wiedzy
o ochronie zdrowia, sesje dla przestêpców seksualnych). Kwalifikowana
praca spo³ecznie u¿yteczna (orzekana na czas do 3 miesiêcy) mo¿e siê
wi¹zaæ z obowi¹zkiem zamieszkiwania w okreœlonym miejscu. Nieletni
skazany na karê grzywny lub karê do 3 miesiêcy pozbawienia wolnoœci
mo¿e wnosiæ o zamianê jej na karê pracy spo³ecznie u¿ytecznej. Stoso-
wanie tej kary ma siê staæ zasad¹.

Kara kwalifikowanego pozbawienia wolnoœci ma natomiast byæ wy-
j¹tkiem. Warunki jej orzeczenia s¹ nastêpuj¹ce:

• ukoñczenie przez sprawcê 16 lat w chwili pope³nienia przestêp-
stwa;

• pope³nienie przestêpstwa zagro¿onego kar¹ co najmniej 3 lat po-
zbawienia wolnoœci (tj. obecnie morderstwo, zabójstwo, kwalifikowane
w³amanie, wziêcie zak³adników, przymus seksualny, gwa³t, podpalenie);
lub

• pope³nienie jednego z wymienionych przestêpstw (ciê¿kie uszko-
dzenie cia³a, rozbój kwalifikowany, bezprawne pozbawienie wolnoœci
lub uprowadzenie) poprzez dzia³anie szczególnie bezwzglêdne lub ze
szczególnie niskich pobudek.

Mo¿na orzec œrodki wychowawcze w po³¹czeniu z kar¹.
Postêpowanie toczy siê wed³ug kantonalnych kodeksów postêpowa-

nia karnego (dla doros³ych). W nowej ustawie zawarto przepisy mody-
fikuj¹ce postêpowanie prowadzone wobec nieletniego w zakresie:

• tymczasowego aresztowania,
• wy³¹czenia jawnoœci rozprawy,
• osobistego stawiennictwa stron,
• prawa do obrony,
• prawa do zaskar¿enia orzeczenia.
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Kantony maj¹ obowi¹zek uwzglêdnienia tych unormowañ w swoim
prawie.

Wdro¿enie nowej ustawy wymaga wybudowania nowych wiêzieñ
i aresztów oraz zorganizowania systemów mediacji i wykonywania pracy
spo³ecznie u¿ytecznej. Kantony maj¹ na to 10 lat.

20. SZWECJA24

20.1. GRANICE WIEKOWE

Odpowiedzialnoœæ za reakcjê na przestêpczoœæ m³odych ludzi spoczywa
na s³u¿bach spo³ecznych i systemie ochrony prawnej. Zakres kompeten-
cji s³u¿b/organów ochrony prawnej jest uzale¿niony od wieku sprawcy:

• w stosunku do osób w wieku do 15 lat — w³aœciwoœæ przede
wszystkim s³u¿b spo³ecznych;

• w stosunku do osób w wieku od 15 do 17 (a w niektórych wy-
padkach do 20 lat) — w³aœciwoœæ podzielona miêdzy s³u¿by spo³eczne
i organy ochrony prawnej;

• w stosunku do osób w wieku od 17 do 20 lat — w³aœciwoœæ przede
wszystkim organów ochrony prawnej.

20.2. ORGANY OCHRONY PRAWNEJ

Policja. W wypadku wykrycia drobnego przestêpstwa nieletniego policja
mo¿e wydaæ nakaz zaprzestania naruszania w taki sposób prawa. Jeœli
jest to wystarczaj¹ce, mo¿na nie nadaæ sprawie dalszego biegu. Mo¿liwe
jest równie¿ nakazanie przez policjê naprawienia szkody wyrz¹dzonej
takim przestêpstwem.

Z takimi wyj¹tkami policja ma obowi¹zek przeprowadzania docho-
dzeñ w sprawach przestêpstw pope³nionych przez nieletnich, którzy
ukoñczyli 12 lat, we wspó³pracy jednak ze s³u¿bami spo³ecznymi. Ce-
lem dochodzenia jest stwierdzenie, czy zachodzi potrzeba zastosowania
œrodków spo³ecznych. Sprawy o przestêpstwa pope³nione przez m³od-
sze osoby policja mo¿e badaæ tylko w szczególnych przypadkach. S³u¿ba
spo³eczna ma prawo za¿¹dania zawieszenia dochodzenia, jeœli dotyczy

24 J. Sarnecki, F. Estrada, Keeping the Balance Between Humanism and Penal Punitivism: Recent
Trends in Juvenile Delinquency and Juvenile Justice in Sweden, [w:] International Handbook…,
s. 473 i n.
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ono osoby, która nie ukoñczy³a 15 lat. Materia³y ukoñczonego dochodze-
nia dotycz¹cego osoby w tym wieku policja przekazuje s³u¿bom spo³ecz-
nym; dotycz¹cego nieletniego starszego — prokuratorowi; jeœli jednak
chodzi o osobê w wieku poni¿ej 18 lat, o przekazaniu sprawy prokura-
torowi informuje siê s³u¿by spo³eczne.

Prokurator. To on decyduje o zatrzymaniu podejrzanego nieletnie-
go oraz mo¿e wyst¹piæ do s¹du z wnioskiem o jego aresztowanie (jest
to rzadkie). Aresztowanie osoby w wieku 15–17 lat wymaga „wyj¹tko-
wej przyczyny”. Po zakoñczeniu policyjnego dochodzenia prokurator
podejmuje decyzjê o:

• umorzeniu dochodzenia albo
• zrzeczeniu siê oskar¿enia, albo
• na³o¿eniu sankcji w trybie uproszczonym, albo
• wniesieniu oskar¿enia do s¹du.
Umorzenie dochodzenia nastêpuje, jeœli np. czyn nie stanowi prze-

stêpstwa lub brakuje dowodów. Zrzeczenie siê oskar¿enia oznacza nato-
miast, ¿e wobec osoby winnej nie stosuje siê ¿adnych œrodków prawnych
(pod warunkiem niepope³nienia dalszego przestêpstwa). Niemniej jed-
nak osoba winna zostaje wpisana do rejestru skazanych. Zrzeczenie siê
oskar¿enia mo¿e nast¹piæ w wypadku czynu „mniej powa¿nego”, jeœli
podejrzany przyznaje siê do jego pope³nienia. Jeœli siê nie przyznaje,
sprawê rozpoznaje s¹d.

20.3. ŚRODKI I KARY

W Szwecji stosuje siê nastêpuj¹ce œrodki i kary:
• grzywna dniówkowa (taka sama, jak¹ mo¿e na³o¿yæ prokurator);
• oddanie pod opiekê s³u¿b spo³ecznych, które stosuj¹ wybrane

przez siebie œrodki;
• osadzenie w instytucji dla nieletnich — w zasadzie na czas stano-

wi¹cy po³owê d³ugoœci kary wiêzienia, na któr¹ skazano by doros³ego za
ten sam czyn; jest to ta sama instytucja wychowawcza, do której nielet-
ni mo¿e trafiæ decyzj¹ s³u¿b spo³ecznych pod tzw. przymusow¹ opiekê
(osadzenie w instytucji dla nieletnich jest sankcj¹ wzglêdnie now¹, wpro-
wadzon¹ w 1999 r., która spowodowa³a zmniejszenie liczby nieletnich
skazywanych na karê wiêzienia z oko³o 60 do oko³o 4 osób rocznie);

• probacja;
• specjalna forma probacji, która rozpoczyna siê od krótkotermino-

wego pobytu w wiêzieniu;
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• kara wiêzienia w zawieszeniu;
• kara wiêzienia (osoby w wieku 15–18 lat, tylko w wyj¹tkowych

przypadkach).
Mo¿na ³¹czyæ ró¿ne kary i œrodki.
S³u¿by spo³eczne. S¹ wy³¹cznie w³aœciwe w wypadku osób, które nie

ukoñczy³y 15 lat (przestêpczoœæ w tej grupie wiekowej jest uwa¿ana za
problem tylko spo³eczny, a nie kryminalny) oraz spe³niaj¹ pewne funkcje
w odniesieniu do osób starszych. S³u¿by te stosuj¹ œrodki takie, jak:

• rozmowa z nieletnim lub jego rodzicami,
• zapewnianie ekonomicznego wsparcia rodzinie, terapii, innych

form wsparcia, pomocy w rozwi¹zywaniu problemów rodziny,
• przymusowe umieszczanie w „domach rodzinnych” i „domach

zamieszkania i opieki”,
• przymusowe umieszczanie w zak³adach wychowawczych.
Stosowanie œrodków przymusowych jest bardzo ograniczone. Od

takiej decyzji przys³uguje odwo³anie do s¹du administracyjnego, a nadto
podlega ona kontroli co 6 miesiêcy.

21. UKRAINA25

Nowy kodeks karny, uchwalony 5 kwietnia 2001 r., wszed³ w ¿ycie
1 wrzeœnia 2001 r. Nie ma odrêbnej ustawy o nieletnich ani specjalnego
s¹downictwa. Zasady odpowiedzialnoœci nieletnich zawarte s¹ w jed-
nym z rozdzia³ów kodeksu karnego.

21.1. GRANICE WIEKOWE

Wiek odpowiedzialnoœci karnej okreœlono na 16 lat. Nieletni w wieku
14–16 lat mog¹ jednak równie¿ ponosiæ odpowiedzialnoœæ karn¹ za po-
pe³nienie wymienionych w kodeksie przestêpstw. S¹ to: umyœlne zabój-
stwo, zamach na ¿ycie funkcjonariusza pañstwowego lub spo³ecznego,
pracownika ochrony prawnej, cz³onka spo³ecznej formacji ochrony po-
rz¹dku publicznego i granicy pañstwowej lub ¿o³nierza, sêdziego, ³aw-
nika ludowego, przysiêg³ego — w zwi¹zku z ich dzia³alnoœci¹ zwi¹zan¹
z realizacj¹ wymiaru sprawiedliwoœci — obroñcy lub przedstawiciela

25 Patrz M. Mozgawa, I. Khmaruk, Odpowiedzialnoœæ nieletnich w ukraiñskim prawie karnym,
„Studia Iuridica Lublinensia” 2004, nr 3.
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osoby — w zwi¹zku ze œwiadczeniem pomocy prawnej, przedstawi-
ciela obcego pañstwa; umyœlne ciê¿kie lub „œrednie” uszkodzenie cia³a,
dywersja, bandytyzm, akt terrorystyczny, wziêcie zak³adnika, zgwa³ce-
nie, wymuszone zaspokojenie popêdu p³ciowego w perwersyjnej for-
mie, kradzie¿, kradzie¿ rozbójnicza, rozbój, wymuszenie, umyœlne znisz-
czenie lub uszkodzenie mienia, uszkodzenie drogi lub œrodka transpor-
tu, kradzie¿ lub przyw³aszczenie taboru kolejowego, statku lotniczego,
morskiego lub rzecznego, bezprawne zaw³adniêcie œrodkiem transportu,
chuligañstwo.

21.2. ŚRODKI I KARY

W przypadku nieletnich kodeks karny przewiduje szersze ni¿ wobec do-
ros³ych mo¿liwoœci uwolnienia od odpowiedzialnoœci karnej, przy jed-
noczesnym zastosowaniu przymusowych œrodków wychowawczych np.
wobec nieletniego, który po raz pierwszy pope³ni³ przestêpstwo niedu-
¿ej lub œredniej wagi.

Przymusowe œrodki wychowawcze to:
• upomnienie;
• ograniczenie czasu wolnego i okreœlenie szczególnych wymagañ

co do zachowania siê nieletniego;
• przekazanie nieletniego pod dozór rodziców lub osób ich zastê-

puj¹cych albo pod dozór kolektywu pedagogicznego lub pracowniczego
za jego zgod¹, a tak¿e dozór osoby godnej zaufania, na jej wniosek;

• na³o¿enie na nieletniego, który ukoñczy³ 15 lat i ma maj¹tek, œrod-
ki lub zarobki, obowi¹zku naprawienia wyrz¹dzonej szkody maj¹tko-
wej;

• skierowanie nieletniego do specjalnego szkolno-wychowawczego
zak³adu dla dzieci i m³odzie¿y do czasu jego poprawy, jednak¿e na okres
nieprzekraczaj¹cy 3 lat.

Kary:
• grzywna, któr¹ stosuje siê w zale¿noœci od mo¿liwoœci finanso-

wych nieletniego; jej wysokoœæ zale¿y od ciê¿aru pope³nionego prze-
stêpstwa i od sytuacji maj¹tkowej nieletniego;

• prace publiczne, które mo¿na orzec wobec nieletniego w wieku
16–18 lat, na czas od 30 do 120 godzin, do 2 godzin dziennie;

• prace poprawcze, które nieletni (w wieku 16–18 lat) wykonuje
w swoim miejscu pracy w okresie od 2 miesiêcy do roku. Z wynagrodze-
nia nieletniego potr¹ca siê od 5 do 10%;
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• areszt stosowany wobec nieletnich, którzy w chwili wydawania
orzeczenia ukoñczyli 16 lat. Karê tê wykonuje siê w specjalnie przygoto-
wanych zak³adach, przez czas od 15 do 45 dni;

• kara pozbawienia wolnoœci, która jest wykonywana w specjalnych
zak³adach o charakterze wychowawczym. Wobec osób, które w chwili
pope³nienia przestêpstwa nie ukoñczy³y 18 lat, nie mo¿na orzec kary
powy¿ej 10 lat. Kodeks okreœla górn¹ granicê kary, jak¹ mo¿e orzec s¹d
w zale¿noœci od ciê¿aru przestêpstwa: za przestêpstwo o niedu¿ej wadze
— 2 lata; za przestêpstwo œredniej ciê¿koœci — 4 lata; za ciê¿kie przestêp-
stwo — 7 lat; za szczególnie ciê¿kie przestêpstwo — 10 lat; za umyœlne
pozbawienie ¿ycia — 15 lat.

22. STANY ZJEDNOCZONE26

Amerykañski system odpowiedzialnoœci nieletnich nie jest jednolity,
gdy¿ w³asne uregulowania ma ka¿dy z 50 stanów oraz Dystrykt Co-
lumbia. Ponadto w pewnym zakresie obowi¹zuj¹ tak¿e odrêbne uregu-
lowania federalne. Tym samym przedstawione poni¿ej informacje do-
tyczyæ bêd¹ instytucji najpowszechniejszych, aczkolwiek niekoniecznie
spotykanych w ka¿dym stanie.

Tradycyjny angielski system common law nie przewidywa³ odrêbnego
s¹downictwa dla nieletnich. Osoby w wieku poni¿ej 7 lat ¿ycia uzna-
wane by³y za nieodpowiedzialne na podstawie prawa karnego, osoby
w wieku 7–14 za odpowiedzialne warunkowo (tj. pod warunkiem wy-
kazania, ¿e dzia³a³y z rozeznaniem), natomiast osoby od 15 roku ¿ycia
by³y w pe³ni odpowiedzialne. Odrêbne s¹dy dla nieletnich zaczê³y po-
wstawaæ w Stanach Zjednoczonych dopiero na pocz¹tku XX w. Obecnie
odrêbne s¹downictwo dla nieletnich funkcjonuje w ka¿dym stanie.

22.1. GRANICE WIEKOWE

Ka¿dy stan ma odrêbne regulacje dotycz¹ce wieku odpowiedzialnoœci
karnej. Dotyczy to zarówno minimalnego wieku odpowiedzialnoœci kar-

26 D. Bishop, S. Decker, Juvenile Justice in the United States: A Review of Policies, Programs
and Trends, European Working Group on Juvenile Justice; F. Reddington, Age and Criminal
Responsibility, „Journal of the Institute of Justice and International Studies” 2002, nr 1;
P. Torbet i inni, Juveniles facing criminal sanctions: Three states that changed the rules, U.S.
Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency
Prevention, 2000.
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Tabela 2. Wiek odpowiedzialności karnej nieletnich

Liczba stanów
Wiek

(łącznie z Dystryktem Columbia)

Minimalny
od urodzenia 35
6 lat 1
7 lat 3
8 lat 1
10 lat 11

Maksymalny
16 lat 3
17 lat 10
18 lat 38

Źródło: Opracowanie własne.

nej, wieku, w którym osoba mo¿e zostaæ skazana na karê œmierci, oraz
maksymalnego wieku podlegania jurysdykcji s¹dów dla nieletnich.

Ponadto jurysdykcja s¹dów dla nieletnich mo¿e siê rozci¹gaæ rów-
nie¿ na osoby ju¿ pe³noletnie, a¿ do 24 roku ¿ycia (tak w trzech stanach).

W tych stanach, które nie okreœlaj¹ minimalnego wieku odpowie-
dzialnoœci karnej, przyjmuje siê domniemanie prawne, ¿e nieletni nie
by³ w stanie rozpoznaæ znaczenia swojego czynu. Domniemanie to mo-
¿e byæ obalone przez prokuratora.

We wszystkich systemach istnieje mo¿liwoœæ przekazania sprawy
z jurysdykcji s¹du dla nieletnich do s¹du dla doros³ych, w przypadku
oskar¿enia o pewne typy przestêpstw i osi¹gniêcia przez nieletniego
pewnego wieku.

Nieletni, którego sprawa zosta³a przekazana s¹dowi dla doros³ych,
podlega wszystkim sankcjom przewidzianym dla doros³ych, z wyj¹tkiem
kary œmierci, która mo¿e byæ orzeczona wy³¹cznie wtedy, gdy sprawca
w chwili przestêpstwa mia³ ukoñczone co najmniej 16 lat. Niektórzy
nieletni odbywaj¹ karê w zak³adach dla doros³ych, aczkolwiek dotyczy
to g³ównie 17-latków (75% wszystkich osób poni¿ej 18 roku ¿ycia).

22.2. ŚRODKI I KARY

Jak ju¿ wspomniano, do nieletnich podlegaj¹cych przekazaniu do s¹du
dla doros³ych maj¹ zastosowanie wszystkie sankcje przewidziane dla
doros³ych. Ponadto wiele stanów wprowadzi³o obowi¹zek orzeczenia
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Tabela 3. Minimalny wiek nieletniego, od którego możliwe jest przekazanie jego sprawy do
sądu dla dorosłych

Liczba stanów
Wiek

(łącznie z Dystryktem Columbia)

Brak określonego minimum 23
10 lat 2
12 lat 3
13 lat 6
14 lat 16
16 lat 1

Źródło: Opracowanie własne.

pewnej minimalnej kary (w tym kary pozbawienia wolnoœci) za okreœlo-
ne przestêpstwa, zw³aszcza z u¿yciem przemocy i narkotykowe.

Poza kar¹ pozbawienia wolnoœci (wykonywan¹ w wiêzieniach lub
zak³adach dla nieletnich) nieletni mog¹ byæ równie¿ kierowani na tzw.
obozy trwaj¹ce 90–120 dni, w trakcie których poddawani s¹ wojskowej
dyscyplinie.

Wobec nieletnich mo¿e byæ stosowany dozór elektroniczny.
Oczywiœcie, wobec nieletnich stosowane s¹ ró¿nego rodzaju œrodki

terapeutyczne.

23. WĘGRY27

Na Wêgrzech nie ma ani odrêbnych s¹dów dla nieletnich, ani oddzielnej,
dotycz¹cej ich ustawy, w kodeksie karnym s¹ natomiast odnosz¹ce siê
do nich przepisy, zw³aszcza w zakresie katalogu œrodków i kar. W postê-
powaniu z nieletnimi podstawow¹ zasad¹ jest podejœcie wychowawcze,
a stosowanie kary mo¿liwe jest wówczas, gdy œrodki wychowawcze s¹
niecelowe. Prawdopodobnie w roku 2007 albo 2008 zostanie uchwalony
nowy kodeks karny.

27 Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od dr I. Gorgeni, kieruj¹cej Insty-
tutem Prawa Karnego i Kryminologii Uniwersytetu w Miskolc, Wêgry.
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23.1. GRANICE WIEKOWE

Osoby w wieku 14–18 lat odpowiadaj¹ karnie, s¹ wobec nich stosowane
zarówno œrodki wychowawcze, jak i kary. Nie ponosz¹ odpowiedzialno-
œci karnej dzieci maj¹ce poni¿ej 14 lat.

23.2. ŚRODKI I KARY

Mo¿emy je podzieliæ na œrodki wychowawcze oraz kary i kary dodatko-
we.

Œrodki wychowawcze:
• upomnienie,
• dozór kuratora,
• przymusowe leczenie, w tym z uzale¿nienia alkoholowego,
• przepadek rzeczy,
• przepadek sk³adników maj¹tkowych,
• umieszczenie w zak³adzie poprawczym.
Okres pobytu w zak³adzie poprawczym wynosi od roku do 3 lat.

S¹d mo¿e warunkowo zwolniæ nieletniego, po odbyciu co najmniej po-
³owy orzeczonego okresu. Okres próby wynosi co najmniej rok, w cza-
sie którego nieletni pozostaje pod dozorem kuratora. Pope³nienie no-
wego przestêpstwa lub niewywi¹zywanie siê z obowi¹zków na³o¿o-
nych przez s¹d mo¿e skutkowaæ odwo³aniem warunkowego zwolnie-
nia. Po ukoñczeniu 19 lat nieletni jest zwalniany z zak³adu popraw-
czego.

Kary:
• grzywna,
• praca spo³ecznie u¿yteczna,
• kara wiêzienia.
Najkrótsza kara wiêzienia wynosi miesi¹c i mo¿e byæ orzeczona za

wszystkie przestêpstwa. Kodeks karny okreœla natomiast doœæ szczegó-
³owo d³ugoœæ kary pozbawienia wolnoœci, jak¹ w konkretnych przypad-
kach s¹d mo¿e orzec. I tak wobec nieletnich, którzy w chwili pope³nienia
przestêpstwa ukoñczyli 16 lat, s¹d mo¿e orzec karê 15 lat, gdy przestêp-
stwo jest zagro¿one kar¹ do¿ywocia, a 10 lat, gdy czyn jest zagro¿ony
kar¹ przekraczaj¹c¹ 10 lat. Je¿eli podobna sytuacja dotyczy nieletnich
w wieku poni¿ej 16 lat, mog¹ oni otrzymaæ 10 lat za przestêpstwo zagro-
¿one kar¹ do¿ywocia, a 5 lat za czyn zagro¿ony kar¹ powy¿ej 5 lat.

Kary dodatkowe:
• zakaz publicznej dzia³alnoœci,
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• zakaz wykonywania zawodu,
• zakaz prowadzenia pojazdów.

24. WŁOCHY28

Na prze³omie lat 1988 i 1989 przyjêto we W³oszech nowe przepisy re-
guluj¹ce postêpowanie karne wobec nieletnich. Przepisami tymi ustano-
wiono autonomiczny system wymiaru sprawiedliwoœci dla nieletnich,
który tylko pomocniczo pos³uguje siê kodeksem karnym i kodeksem
postêpowania karnego.

System odpowiedzialnoœci nieletnich opiera siê na trzech podsta-
wowych zasadach: poszanowaniu osobowoœci nieletniego, stosowaniu
wyspecjalizowanej procedury karnej oraz funkcji wychowawczej.

W sk³ad tego systemu wchodz¹ s¹dy dla nieletnich, prokuratorzy
przy s¹dach dla nieletnich, sêdzia œledczy przy s¹dzie dla nieletnich,
prokurator generalny przy s¹dzie apelacyjnym, wydzia³ s¹du apelacyj-
nego dla nieletnich oraz kuratorzy dla nieletnich.

S¹dy dla nieletnich orzekaj¹ w sk³adzie dwóch sêdziów oraz dwóch
specjalistów w zakresie wychowania dzieci — mê¿czyzny i kobiety. S¹d
dla nieletnich jest w³aœciwy w sprawach o czyny zabronione pope³nione
przez nieletnich w wieku poni¿ej 18 lat. S¹d dla nieletnich jest rów-
nie¿ w³aœciwy w sprawach, w których albo nie dosz³o do pope³nienia
przestêpstwa, a nieletni wymaga resocjalizacji, albo pope³niono czyn za-
broniony, ale nieletni nie ponosi odpowiedzialnoœci prawnokarnej. Od
orzeczenia s¹du przys³uguje odwo³anie do wydzia³u do spraw nieletnich
w s¹dzie apelacyjnym.

24.1. GRANICE WIEKOWE

We W³oszech wiek odpowiedzialnoœci karnej nieletnich wynosi 14 lat.
Nieletni w wieku 14–18 lat mog¹ byæ poci¹gniêci do odpowiedzialnoœci
tylko wtedy, gdy dzia³ali umyœlnie oraz z rozeznaniem.

Nieletni w wieku poni¿ej 14 lat, którzy dopuszczaj¹ siê czynów za-
bronionych, kierowani s¹ pod nadzór s³u¿b spo³ecznych gminy. Jeœli

28 Patrz R. Cecchetti, A.-L. Boffi, Report on the implementation of the Convention on the Rights
of the Child by Italy, Committee On The Rights of the Child, 32nd Session, Genewa, 13–
–31 stycznia 2003 r.; A. Manna, E. Infante, Criminal Justice Systems in Europe and North America
— ITALY, HEUNI, European Institute for Crime Prevention and Control, Helsinki 2000.
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nieletni nie mo¿e pozostaæ w swoim œrodowisku rodzinnym, s¹d dla nie-
letnich mo¿e nakazaæ umieszczenie go w rodzinie zastêpczej, we wspól-
nocie domowej (jest to wspólnota zorganizowana na kszta³t rodziny,
a prowadzona przez specjalistów z zakresu pedagogiki, w której nie mo-
¿e przebywaæ wiêcej ni¿ 10 dzieci) albo w odpowiednim zak³adzie, pod
nadzorem lokalnej s³u¿by spo³ecznej.

Nieletni mo¿e byæ zatrzymany i tymczasowo aresztowany wy³¹cznie
w przypadku zarzutów o pope³nienie przestêpstwa zagro¿onego kar¹
co najmniej 9 lat pozbawienia wolnoœci lub do¿ywocia. Ponadto nie-
letni mo¿e byæ pozbawiony wolnoœci w przypadku innych powa¿nych
przestêpstw, takich jak: kradzie¿ zuchwa³a, gwa³t, rozbój, wymuszenie
rozbójnicze, przestêpstwa zwi¹zane z produkcj¹ i obrotem broni¹ i nar-
kotykami.

Standardowa d³ugoœæ tymczasowego aresztowania we W³oszech wy-
nosi 3 miesi¹ce. W odniesieniu jednak do nieletnich w wieku 14–16 lat
jest ona zredukowana o dwie trzecie (tj. do miesi¹ca), a w odniesieniu
do nieletnich z grupy wiekowej 16–18 lat o po³owê (tj. do jednego i pó³
miesi¹ca). W praktyce czas aresztowania mo¿e byæ znacznie d³u¿szy
i wynosiæ nawet 2 lub 3 lata.

24.2. ŚRODKI I KARY

Pozbawienie wolnoœci jest traktowane jako œrodek ostateczny. Inne œrod-
ki obejmuj¹ na³o¿enie okreœlonych obowi¹zków, umieszczenie w domu
lub wspólnocie domowej.

Obowi¹zki mog¹ obejmowaæ zobowi¹zanie do podjêcia nauki, pracy
lub innych dzia³añ. Mog¹ równie¿ polegaæ na zakazie uczêszczania do
okreœlonych miejsc lub spotykania siê z okreœlonymi osobami, zakazie
opuszczania domu o okreœlonych porach itd.

Umieszczenie w domu to zobowi¹zanie nieletniego do pobytu w do-
mu rodzinnym lub innym domu prywatnym, pod nadzorem rodziców
lub innych opiekunów.

Umieszczenie w placówce (wspólnocie domowej) jest œrodkiem zbli-
¿onym do umieszczenia w domu albo we wspólnocie domowej. Wspól-
nota jest zorganizowana na kszta³t rodziny, a prowadzona przez specjali-
stów z zakresu pedagogiki; we wspólnocie mo¿e przebywaæ co najwy¿ej
10 dzieci.

W toku postêpowania mo¿e byæ równie¿ stosowana mediacja oraz
œrodki sprawiedliwoœci naprawczej.
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Kara pozbawienia wolnoœci jest traktowana jako œrodek ostateczny.
Zasady jej wymierzania s¹ okreœlone w kodeksie karnym, z tym ¿e kodeks
nakazuje ³agodniejsze traktowanie nieletnich sprawców.

Kara odbywana jest w zak³adach karnych dla nieletnich. W zak³a-
dach dla nieletnich mog¹ przebywaæ sprawcy do ukoñczenia 21 roku
¿ycia.

Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ warunkowego zawieszenia wykonania
kary i oddania sprawcy pod dozór, jeœli orzeczona kara nie przekracza
3 lat pozbawienia wolnoœci, jak równie¿ mo¿liwoœæ odbycia kary w wa-
runkach pó³wolnoœciowych (w specjalnych instytucjach) lub jako kary
ograniczenia wolnoœci, jeœli orzeczona kara nie przekracza 2 lat pozba-
wienia wolnoœci.
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