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PRZEDMOWA

W Deklaracji Praw Dziecka z 1924 r., sformułowanej przez Zgromadzenie Ogólne 
Ligi Narodów zapisano m.in. „(…) ludzkość powinna dać dziecku wszystko, co posiada 
najlepszego (…). 1. Dziecku powinno się dać możność normalnego rozwoju fizycznego 
i duchowego, 2. Dziecko głodne powinno być nakarmione, dziecko chore powinno być pie-
lęgnowane, dziecko wykolejone wrócone na właściwą drogę”. Za kilka lat społeczność 
międzynarodowa obchodzić będzie setną rocznicę Deklaracji. Warto więc postawić pytanie: 
czy rzeczywiście ludzkość wypełniła swoją powinność wobec dzieci i dała im wszystko co 
ma najlepszego? To zdanie, będące solennym zobowiązaniem świata dorosłych, jest często 
powtarzane. Jedną z płaszczyzn tego zobowiązania jest powinność doprowadzenia dziecka 
wykolejonego do powrotu na „właściwą drogę”. Wiele jest możliwości i środków prowa-
dzących dziecko ku „właściwej drodze”. Wśród nich znajduje się także wyspecjalizowana 
dziedzina prawa nazywana zbiorczo prawem nieletnich, oferująca zróżnicowane sposoby po-
stępowania z dziećmi, które zboczyły z tej drogi. Prawo nazywa ich nieletnimi, gdyż jeszcze 
nie osiągnęli odpowiedniego wieku ani dojrzałości prawnokarnej i poręcza, dostosowane do 
ich wieku i poziomu rozwoju biopsychospołecznego, środki, które mają zapewnić im opiekę 
i ochronę oraz prawidłowe ich wychowanie. 

Nieletnim poświęcono przedstawiane opracowanie. Nieletni – według prawa – do lat 18 
to jeszcze dzieci, dlatego w opracowaniu zwraca się szczególną uwagę na prawa dzieci 
w odniesieniu do nieletnich. 

„Prawo nieletnich” zawiera kompleksową analizę przepisów, dotyczących postępowania 
w sprawach nieletnich. Obejmuje ona nie tylko problematykę materialnoprawną, ale również 
proceduralną i wykonawczą, na tle ewolucji i tendencji rozwojowych tego prawa.

Przedkładam opracowanie „Prawo nieletnich” z nadzieją że będzie ono przydatne nie 
tylko dla studentów wydziałów prawa, administracji, pedagogiki, psychologii, lecz także 
dla wszystkich innych wydziałów, na których podejmowana jest problematyka wiążąca się 
z postępowaniem w sprawach nieletnich. Wykłady obejmujące postępowanie w sprawach 
nieletnich prowadzone są na wielu uniwersytetach i w szkołach wyższych. Trudno jednak 
uczyć się takiego przedmiotu bez podręcznika. Stąd głębokie przekonanie o użyteczności 
przedstawianego skryptu. Służyć on może także doktorantom i aplikantom, a także praw-
nikom-praktykom, zwłaszcza sędziom rodzinnym i adwokatom.

W skrypcie omówione zostały – ujęte w rozdziały – problemy wchodzące w skład wy-
kładu „Prawo nieletnich”, prowadzonego przeze mnie już przez wiele dziesiątek lat. Obejmu-
ją one całość zagadnień wyznaczoną nie tylko systemem prawa nieletnich, rekonstruowanym 
z przepisów ich dotyczących, ale przede wszystkim z ustawy o postępowaniu w sprawach 
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nieletnich. Omawiane są one na tle poglądów doktryny oraz orzecznictwa. Sposób ich ujęcia 
powinien gwarantować zrozumienie nawet skomplikowanych zagadnień i powinien służyć 
również do zajęć o charakterze ćwiczeniowym, konwersatoryjnym czy seminaryjnym. 

Przedkładając Czytelnikom skrypt „Prawo nieletnich” z wdzięcznością przyjmę wszyst-
kie uwagi, mogące wzbogacić zawartą w nim treść. 

Alicja Grześkowiak
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