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Akty prawne

Code pénal tzw. kodeks karny Napoleona z 1810 r.
Europejska konwencja 

o wykonywaniu 
praw dzieci

Europejska konwencja o  wykonywaniu 
praw dzieci, sporządzona w  Strasburgu 
dnia 25 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 107, poz. 1128)

k.c. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

k.k. z 1932 r. rozporządzenie prezydenta Rzeczypospo-
litej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny 
(Dz. U. Nr 60, poz. 571 z późn. zm.)

k.k. z 1969 r. ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks 
karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94 z późn. zm.)

Konstytucja Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 
poz. 483 z późn. zm.)

Konwencja 
o prawach dziecka

Konwencja o  prawach dziecka przyjęta 
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjed-
noczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.)

k.p. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.)

k.p.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
postępowania karnego (Dz. U. Nr  89, 
poz. 555 z późn. zm.)
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k.p.k. z 1928 r. Kodeks postępowania karnego z  dnia 
19 marca 1928 r. (tekst jedn.: Dz. U. 
z 1950 r. Nr 40, poz. 364 z późn. zm.)

k.r.o. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 
z późn. zm.)

k.w. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wy-
kroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, 
poz. 275 z późn. zm.)

p.k.k. projekt reformy kodeksu karnego z dnia 
18 grudnia 1989 r.

p.k.k. z 1995 r. rządowy projekt kodeksu karnego z 1995 r. 
u.p.n. ustawa z  dnia 26 października 1982 r. 

o  postępowaniu w  sprawach nieletnich 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 
z późn. zm.)

u.z.l. ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.)

Publikatory i czasopisma

KZS Krakowskie Zeszyty Sądowe. Orzeczenia 
Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawach 
karnych

NP Nowe Prawo
OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba 

Karna i Wojskowa
OSNPG Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydaw-

nictwo Prokuratury Generalnej
OSNwSK Orzecznictwo Sądu Najwyższego w spra-

wach karnych
OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

PiP Państwo i Prawo
PiŻ Prawo i Życie

Prok. i Pr. Prokuratura i Prawo
St. Praw. Studia Prawnicze
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Niniejsza publikacja powstała na podstawie rozprawy doktorskiej, 
napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. J. Warylewskiego 
i obronionej przez autora pracy w dniu 21 czerwca 2011 r. na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Temat dysertacji doktorskiej brzmiał: „Dolna granica wieku od-
powiedzialności karnej w prawie polskim”. Wybór przez badacza te-
matu nie był przypadkowy, lecz wynikał z faktu, że problem granicy 
wieku odpowiedzialności karnej, podobnie jak wiele innych zagadnień 
związanych z odpowiedzialnością nieletnich, od lat wywołuje spory 
naukowe i budzi wątpliwości w doktrynie prawa karnego. Nie ulega 
wątpliwości, że temat analizowany w dysertacji pozostaje aktualny 
i z tego względu opublikowanie pracy w charakterze monografii wy-
daje się zasadne.

Lektura opracowań oscylujących wokół tematyki odpowiedzialno-
ści nieletnich w polskim prawie karnym dała autorce asumpt do podję-
cia badań nad zasadnością utrzymania granicy wieku, od której de lege 
lata rozpoczyna się ta odpowiedzialność, na poziomie 17 lat w chwili 
czynu. W pracy starano się wykazać, że de lege ferenda zasadnym by-
łoby podniesienie granicy wieku odpowiedzialności karnej, wskazanej 
w przepisie art. 10 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), o jeden rok, tzn. z 17 na 18 lat.

Celami, jakie postawiła sobie autorka, przystępując do pracy nad 
rozprawą doktorską, były:
 1) przedstawienie kształtowania się odpowiedzialności karnej nie-

letnich oraz ewolucji ujęcia „nieletniości”,
 2) charakterystyka oraz analiza ustawodawstwa państw należących do 

Unii Europejskiej oraz innych, wybranych państw świata pod kątem 
granicy wieku, od której rozpoczyna się odpowiedzialność karna,
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 3) porównanie zakresu pojęć nieletniego, niepełnoletniego, małolet-
niego, młodocianego i dziecka w stosownych przepisach polskiego 
prawa oraz normach wynikających z aktów prawa międzynaro-
dowego, które wiążą Polskę,

 4) przeprowadzenie ekonomicznej analizy zmiany legislacyjnej po-
stulowanej w pracy.
Analiza podjętych w pracy problemów wymagała posłużenia się 

kilkoma metodami badawczymi, w tym przede wszystkim metodą 
dogmatyczno-prawną, analizą historyczno-prawną, metodą porów-
nawczą oraz ekonomicznej analizy prawa.

Zakres rozważań oraz zastosowane metody badawcze miały 
wpływ na przyjętą konstrukcję pracy. Wielość zagadnień omawianych 
w dysertacji wymagała ich uporządkowania i pogrupowania w celu za-
pewnienia przejrzystości pracy oraz wysunięcia logicznych wniosków. 
Całość zagadnień została zawarta w pięciu rozdziałach.

W rozdziale 1 za pomocą metody historycznoprawnej ukazano 
ewolucję odpowiedzialności nieletnich, począwszy od starożytnych 
systemów prawa aż po czasy współczesne. Skupiając się na wska-
zaniu historycznej przemiany ujęcia ram czasowych nieletniości, 
przeanalizowano dawne ustawodawstwo państw obcych oraz prawo 
polskie. W podrozdziałach 1.2.8–1.2.9, realizujących cel komplek-
sowego przeanalizowania stosownych przepisów kodeksu karnego 
oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w kontekście 
problemów powstających na tle ujęcia ram czasowych nie let nio-
ści de lege lata, przeważa metoda dogmatyczno-prawna. W znacz-
nej mierze posłużono się także metodą aksjologiczną, użyteczną 
zwłaszcza przy rozważaniach poświęconych bieżącym problemom 
interpretacyjnym.

W rozdziale 2, stosując metodę porównawczą, przedstawiono 
modele odpowiedzialności nieletnich, różne konstrukcje tej odpo-
wiedzialności, przy szczególnym uwzględnieniu definicji nieletniości 
w systemach prawnych wszystkich państw zintegrowanych w Unii 
Europejskiej oraz wybranych państw świata – Australii, Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, Brazylii, Meksyku, Kanady, In-
dii, Chin, Republiki Południowej Afryki, Turcji, Szwajcarii, Białorusi, 
Rosji i Ukrainy.

Celem rozdziału 3 było dokonanie interpretacji pojęć dziecka, nie-
pełnoletniego, małoletniego oraz młodocianego w wybranych przepi-
sach polskiego prawa oraz aktów prawa międzynarodowego. W roz-
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dziale został poruszony problem braku konsekwencji ustawodawcy 
w konstruowaniu pojęć wskazanych powyżej, braku wewnętrznej 
transparentności i spójności w tym zakresie, mający wpływ na stoso-
wanie prawa oraz zgodności określenia granicy wieku odpowiedzial-
ności karnej w prawie polskim z wymogami i zaleceniami zawartymi 
w aktach prawa międzynarodowego sygnowanych przez Polskę.

Rozdział 4 w całości jest poświęcony analizie ekonomicznej zmia-
ny legislacyjnej postulowanej w pracy, polegającej na podwyższeniu 
granicy wieku odpowiedzialności karnej o jeden rok, czyli z lat 17 
w chwili czynu, obowiązującej de lege lata, na lat 18 postulowanych 
de lege ferenda. W rozdziale przedstawiono koncepcję nierozsądnego 
dyskontowania przyszłości i przekraczania w związku z tym norm 
prawnych, charakterystycznego dla młodych ludzi, oraz przeprowa-
dzono badania mające na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 
wprowadzenie zmiany legislacyjnej polegającej na tym, że 17-latkowie, 
którzy obecnie odpowiadają karnie według zasad przewidzianych dla 
sprawców dorosłych, po wprowadzeniu zmiany odpowiadaliby wyjąt-
kowo, doprowadzi do uzyskania korzyści w postaci:
 1) ograniczenia liczby skazanych,
 2) redukcji kosztów więziennictwa,
 3) ograniczenia recydywy,
 4) ograniczenia stygmatyzacji 17-latków,
 5) zwiększenia wpływów do budżetu, wynikających z podatków oraz 

składek społecznych.
Rozdział 5 stanowi podsumowanie badań przeprowadzonych 

w poprzednich rozdziałach pracy. Autorka, posługując się metodą 
komparatystyczną, dogmatycznoprawną i aksjologiczną, wysunęła 
wnioski wynikające z analizy tematu oraz postulaty de lege ferenda.

Do źródeł wykorzystanych w rozprawie należą akty normatywne 
polskie, zagraniczne, unijne i międzynarodowe oraz literatura polska 
i zagraniczna. Akty normatywne były analizowane w wersjach ak-
tualnych. Monografia uwzględnia stan prawny na dzień 1 kwietnia 
2012 r. Należy jednak wskazać, że w rozdziale 1 wykorzystano wiele 
materiałów źródłowych pochodzących z archiwum zbiorów Biblio-
teki Narodowej w Warszawie. W zakresie judykatury analizowano 
w szczególności orzecznictwo Sądu Najwyższego, Trybunału Konsty-
tucyjnego i sądów apelacyjnych. Wykorzystana literatura obejmuje 
w główniej mierze opracowania doktryny prawa karnego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem odpowiedzialności nieletnich.
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W niniejszej monografii podjęto próbę dogłębnej i syntetycznej 
analizy tematu, pod kątem zasadniczej granicy wieku, z jaką polskie 
prawo karne w art. 10 § 1 k.k. wiąże zdolność ponoszenia odpowie-
dzialności karnej. Autorka starała się odpowiedzieć na pytanie, czy 
utrzymanie cezury wiekowej tej odpowiedzialności na poziomie 17 lat 
jest zasadne, czy też należałoby podnieść tę granicę o jeden rok i usta-
nowić ją na poziomie lat 18. Wydaje się, że zagadnienie analizowane 
w pracy może stanowić przyczynek do dalszej dyskusji nad zagadnie-
niem granicy wieku, z którą prawo karne łączy zdolność do ponoszenia 
odpowiedzialności karnej, oraz skłaniać do zastanowienia się, w jakim 
kierunku powinna pójść reforma przepisów odnoszących się do od-
powiedzialności nieletnich.
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1.1. Zarys rozwoju kształtowania się zasad odpowiedzialności karnej…

Rozdział 1

Problematyka określenia wieku sprawcy… 

jako kryterium odpowiedzialności karnej 

w ujęciu historycznym

1.1. Zarys rozwoju kształtowania się zasad 
odpowiedzialności karnej… na podstawie wieku 
sprawcy w ustawodawstwach państw obcych

1.1.1. Starożytność

Retrospektywna analiza zasad odpowiedzialności karnej osób 
naruszających swego rodzaju normy, w szerokim rozumieniu tego 
słowa, w odniesieniu do wieku sprawcy nakazuje w pierwszej kolej-
ności sięgnięcie do praw cywilizacji starożytnych, przy szczególnym 
zaakcentowaniu rozwiązań wypracowanych w prawie rzymskim.

Początek historycznej ewolucji odpowiedzialności karnej nielet-
nich winno się upatrywać w koercytywnej roli władzy rodzicielsko-
-opiekuńczej1. Ojciec rodziny, któremu przysługiwała niemalże nie-
ograniczona władza rodzicielska (ius vitae ac necis), miał prawo do 
dowolnego wymierzania kar członkom swojej familii, w tym, nade 
wszystko, nieletnim2. Początkowo władza ojcowska była, co do zasady, 
w żaden sposób niekontrolowana. Dopiero z czasem uprawnienie ojca 
do całkowicie dowolnego karania członków swojej rodziny zostało 
ograniczone przez obowiązek uszanowania opinii wyrażanej przez 

1 M. Cieślak, Od represji do opieki (rzut oka na ewolucję zasad odpowiedzialności 
nieletnich), Palestra 1973, nr 1, s. 30; K. Gromek, Komentarz do ustawy o postępowaniu 
w sprawach nieletnich, Warszawa 2004, s. 12.

2 K. Gromek, Komentarz…, s. 12.



18

Rozdział 1. Problematyka określenia wieku sprawcy…

władzę plemienną, a więc w szczególności naczelnika plemienia oraz 
starszyznę plemienną.

Wykształcenie się w pełni zhierarchizowanej władzy państwowej 
wywołało skutek w postaci znacznego ograniczenia kompetencji ojca 
do wymierzania kary swojemu potomstwu, zawężając jej zakres w za-
sadzie jedynie do kary cielesnej.

Już od najdawniejszych czasów dają się zauważyć tendencje do 
łagodniejszego karania przez właściwą władzę państwową dzie-
ci, a nawet całkowite zwolnienie z jakiejkolwiek odpowiedzialności 
nieletnich do określonego wieku. Wspomniane rozwiązanie spotkać 
można m.in. w prawie ludów afrykańskich, Majów, w starym prawie 
chińskim, w dawnym prawie islamu, zaś później w rozwiązaniach 
prawnych starożytnej Mezopotamii oraz Grecji3.

W odniesieniu do ewolucji zasad karnej odpowiedzialności nielet-
nich naczelną rolę przypisuje się w doktrynie, nie bez racji, rozwiązaniom 
wypracowanym w prawie rzymskim4. Początkowo system prawny nie 
wskazywał jakiegoś określonego sensu stricto limitu wiekowego nielet-
niości. Niedojrzałość ustalano indywidualnie w odniesieniu do każdego 
przypadku, opierając się na badaniu narządów rozrodczych. Osoba uzna-
na za niezdolną do spłodzenia potomstwa była określana mianem nielet-
niej, a tym samym korzystała ze złagodzonej odpowiedzialności karnej5.

Aż do epoki cesarza Justyniana, czyli do VI w. n.e., dolną granicę 
nieletniości przyjmowano jedynie w odniesieniu do dziewcząt, oznacza-
jąc ją na poziomie 12. roku życia. Kodyfikacja Justyniańska wygenero-
wała wiele kryteriów różnicujących zdolność do czynności prawnych. 
W zakresie wieku dzielono obywateli na następujące kategorie6:
 1) infantes, czyli dzieci, które nie ukończyły 7. roku życia i były zu-

pełnie nieodpowiedzialne za swoje zachowane;
 2) impuberes, do których zaliczano:

– dziewczęta między 7. a 12. rokiem życia oraz
– chłopców, którzy ukończyli 7, ale nie ukończyli 14 lat.

3 M. Cieślak, Od represji…, s. 31–34.
4 Zob. np.: M. Korcyl -Wolska, Postępowanie w sprawach nieletnich, Kraków 2004, 

s. 17; M. Cieślak, Od represji…, s. 32; A. Walczak -Żochowska, Systemy postępowania 
z nieletnimi w państwach europejskich. Studium prawno-porównawcze, Warszawa 
1988, s. 7; M. Kuryłowicz, Odpowiedzialność „nieletnich” za czyny bezprawne w prawie 
rzymskim (w:) T. Bojarski (red.), Postępowanie z nieletnimi. Orzekanie i wykonywanie 
środków wychowawczych i poprawczych, Lublin 1988, s. 9. 

5 M. Korcyl -Wolska, Postępowanie…, s. 17.
6 K. Gromek, Komentarz…, s. 13.
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Impuberes, uważani za „niedojrzałych”, cechowali się ograniczoną 
zdolnością do czynności prawnych;

 3) minores, a więc osoby, które nie ukończyły 25. roku życia, doko-
nujące czynności prawnych formalnie ważnych, jednakże mogące 
uchylić się od skutków prawnych czynności obiektywnie dla nich 
niekorzystnych;

 4) puberes, czyli dorośli powyżej 25 lat, cechujący się pełną zdolnoś-
cią do czynności prawnych.
Według powyższego zestawienia wykształcono w rzymskim prawie 

karnym podział sprawców czynów przestępczych na trzy grupy wiekowe:
 1) infantes, czyli dzieci, które nie ukończyły 7. roku życia, nieodpo-

wiadające karnie za swoje czyny;
 2) proximus infanti, czyli osoby znajdujące się w przedziale wieko-

wym od 7 do 10 lat, uznawane za niezdolne do umyślnego popeł-
niania czynów przestępczych;

 3) proximus puberati, do których zaliczano młodzież pomiędzy 10. 
a 14. rokiem życia, którą określano jako „zdolną do działania 
z rozeznaniem”7.
Krótkie zestawienie kryteriów wiekowych odpowiedzialności 

karnej, jakie wykształciło się w prawach starożytnych, pozwala na 
stwierdzenie, że już w najdawniejszych czasach, najpierw w prawie 
zwyczajowym, a następnie – stanowionym, wskazywano, że dzieci na-
leży karać łagodniej aniżeli dorosłych dopuszczających się naruszenia 
norm prawno-karnych. Materialnoprawne ramy nieletniości najdo-
kładniej określono w prawie rzymskim, w którym za jedną z głównych 
zasad uznano dyrektywę, w myśl której: „we wszystkich procesach kar-
nych należy uwzględnić wiek oraz brak doświadczenia sprawcy” ( fere 
in omnibus poenalibus iudicis et aetati et imprudentiae succuritur)8.

1.1.2. Średniowiecze

Wzór uregulowania problematyki odpowiedzialności (zarówno 
karnej, jak i cywilnej) nieletnich wypracowany przez prawo rzym-
skie nie został początkowo recypowany przez systemy prawne okresu 
wczesnego Średniowiecza.

7 Tamże, s. 13.
8 Tamże, s. 13.
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