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PrzedmowaPrzedmowaPostêpowanie dotycz¹ce nieletnich uregulowane zosta³o ustaw¹ z 26.10.1982 r. o postê-
powaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.). Nie jest to
ustawa kompleksowa, gdy¿ w kwestiach w niej nieunormowanych odsy³a do przepisów pro-
cedury cywilnej oraz karnej, niemniej reguluje ona zasady i tryb oddzia³ywania na nieletnich,
którzy popadli w konflikt z prawem lub wykazuj¹ objawy demoralizacji. Ustawa by³a wielo-
krotnie nowelizowana, zaœ w ostatnich latach sporz¹dzono kilka projektów ustaw do-
tycz¹cych problematyki postêpowania z nieletnimi, które jednak nie doczeka³y siê realizacji.
Tym samym, ustawa o postêpowaniu w sprawach nieletnich de lege lata jest podstawowym
aktem prawnym normuj¹cym powy¿sze zagadnienia.

Kwestie zwi¹zane z postêpowaniem w sprawach nieletnich s¹ niezwykle wa¿nym proble-
mem nie tylko natury prawnej, ale przede wszystkim o charakterze spo³ecznym. Ju¿ w XVI w.
kanclerz Jan Zamojski stwierdzi³: „Takie bêd¹ Rzeczypospolite jakie m³odzie¿y chowanie”.
W³aœciwa reakcja na antyspo³eczne zachowanie siê m³odego cz³owieka mo¿e spowodowaæ
daleko id¹ce skutki dla jego zachowania siê w przysz³oœci. Z jednej strony, niezastosowanie
¿adnej sankcji lub zbyt ³agodne potraktowanie nieletniego spowoduje u niego poczucie bez-
karnoœci i przyzwolenia na dalsze zachowanie siê w sposób sprzeczny z prawem lub zasadami
wspó³¿ycia spo³ecznego, z drugiej zaœ strony, zbyt surowe karanie zamiast resocjalizacji nie-
letniego mo¿e spowodowaæ wrêcz odwrotny skutek w postaci pog³êbienia siê demoralizacji.
Od w³aœciwego zastosowania œrodków przewidzianych w ustawie o postêpowaniu w spra-
wach nieletnich zale¿y wiêc w du¿ej mierze – choæ oczywiœcie nie wy³¹cznie – to, czy nieletni
stanie siê w swoim doros³ym ¿yciu praworz¹dnym obywatelem, czy te¿ powiêkszy grono
oskar¿onych wed³ug Kodeksu karnego.

Niniejszy podrêcznik w sposób ogólny prezentuje problematykê postêpowania w spra-
wach nieletnich. Uwzglêdniono w nim nie tylko zagadnienia uregulowane w ustawie o postê-
powaniu w sprawach nieletnich, ale tak¿e rys historyczny postêpowania z nieletnimi w Polsce
oraz zagadnienia z prawa miêdzynarodowego dotycz¹ce praw dziecka, ze szczególnym
uwzglêdnieniem uprawnieñ procesowych nieletnich. Pewne kwestie zwi¹zane z problema-
tyk¹ nieletnich potraktowano pobie¿nie, niektóre zaœ w ogóle pominiêto (np. prawnoporów-
nawcze ujêcie postêpowania dotycz¹cego nieletnich) uznaj¹c, ¿e zagadnienia te wykraczaj¹
poza ramy wyk³adu. Z uwagi na charakter skryptu, a tak¿e na prowadzon¹ w doktrynie dysku-
sjê na temat wa¿nych dla niniejszej dziedziny zagadnieñ, autorka nie przedstawia wszystkich
pogl¹dów wyra¿anych w literaturze, przytaczaj¹c jedynie te, które jej zdaniem wskazuj¹ na
kierunki okreœlonych rozwi¹zañ o charakterze praktycznym. Nie by³o zamierzeniem autorki
wskazywanie rozwi¹zañ kwestii nierozstrzygniêtych w doktrynie czy orzecznictwie.



Niniejszy podrêcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów prawa, aplikan-
tów oraz innych osób pragn¹cych zapoznaæ siê wstêpnie z problematyk¹ nieletnich. U³atwie-
niem w zrozumieniu przepisów postêpowania w sprawach nieletnich powinny byæ umiesz-
czone na koñcu ka¿dego rozdzia³u tablice oraz pytania kontrolne.

Autorka niniejszej publikacji ma nadziejê, ¿e lektura tego podrêcznika zachêci czytelni-
ków do dalszego pog³êbiania wiedzy na temat prawa nieletnich.

Treœæ publikacji zawiera zmiany wprowadzone ustaw¹ z 27.8.2009 r. – Przepisy wprowa-
dzaj¹ce ustawê o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), które wchodz¹
w ¿ycie od 1.1.2011 r.
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