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asady odpowiedzialności karnej nieletnich uregulowane są w nowym ukraińskim kodeksie karnym (u.k.k.), który został uchwalony
5 kwietnia 2001 r. (a wszedł w życie 1 września 2001 r.). Inaczej niż
w prawie polskim, brak jest na Ukrainie odrębnej ustawy dotyczącej postępowania w sprawach nieletnich.
W myśl art. 22 ust. 1 u.k.k. odpowiedzialności karnej podlegają osoby,
które popełniają przestępstwo po ukończeniu 16. roku życia. Osoby popełniające przestępstwa w wieku od 14 do 16 lat podlegają odpowiedzialności
karnej za: umyślne zabójstwo (art. 115-117); targnięcie się na życie f u n k cjonariusza państwowego lub społecznego, pracownika organu ochrony prawnej, członka społecznej formacji ochrony porządku publicznego i granicy
państwowej lub żołnierza, sędziego, ławnika ludowego, przysięgłego w związku z ich działalnością związaną z realizacją wymiaru sprawiedliwości, obrońcy
lub przedstawiciela osoby, w związku ze świadczeniem pomocy prawnej,
przedstawiciela obcego państwa (art. 112, 348, 379, 400, 443); umyślne ciężkie uszkodzenie ciała (art. 121, art. 345 cz. 3, 346, 350, 377, 398); umyślne
średnie uszkodzenie ciała (art. 122, 345 cz. 2, 346, 350, 377, 398); dywersję
(art. 113); bandytyzm (art. 257); akt terrorystyczny (art. 258); wzięcie zakładników (art. 147 i 349); zgwałcenie (art. 152); wymuszone zaspokojenie żądzy
płciowej w perwersyjnej formie (art. 153); kradzież (art. 185, art. 262 cz. 1,
308); grabież (art. 186, 262, 308); rozbój (art. 187, art. 262 cz. 3, 308); wymuszenie (art. 189, 262, 308); umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia (art.
194 cz. 2, 347, 352, 378, art. 399 cz. 2 i 3); uszkodzenie dróg i środków transportowych (art. 277); kradzież lub przywłaszczenie taboru kolejowego, statku
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lotniczego, morskiego lub rzecznego (art. 278); bezprawne zawładnięcie
środkiem transportowym (art. 289 cz. 2 i 3); chuligaństwo (art. 296).
W wielu przepisach ukraińskiego kodeksu karnego przewija się problematyka nieletnich sprawców. I tak na przykład, wśród okoliczności wpływających na złagodzenie kary wymienia się popełnienie przestępstwa przez
nieletniego (art. 66 cz. 1 pkt 3), a wśród okoliczności obciążających - popełnienie przestępstwa na szkodę małoletniego (art. 67 cz.l pkt 4) lub
zużyciem małoletniego (art. 67 cz.l pkt 9). Jednocześnie ze zwiększeniem
prawnokarnej ochrony nieletnich ustawa określa szczególne zasady pociągnięcia ich do odpowiedzialności i zwolnienia od tej odpowiedzialności, wymiaru kary czy uwolnienia od niej. T e zasady określone są w rozdziale XV
części ogólnej ukraińskiego k.k. zatytułowanym Specyfika odpowiedzialności
karnej i karania nieletnich. Ogólnie rzecz biorąc, podstawy i zasady odpowiedzialności karnej nieletnich są takie jak w przypadku sprawców dorosłych,
zaś w rozdziale XV określono normy dotyczące szczególnych zasad odpowiedzialności karnej nieletnich. Przepisy rozdziału XV u.k.k.:
- określają szersze niż w przypadku sprawców dorosłych możliwości
uwolnienia od odpowiedzialności karnej, w szczególności z zastosowaniem przymusowych środków o charakterze wychowawczym,
- zawierają ograniczenia dotyczące surowości stosowanych środków reakcji prawnokarnej, a przede wszystkim rodzajów i rozmiarów kar,
- przewidują łagodniejsze warunki dla uwolnienia od kary,
- przewidują łagodniejsze wymagania w przypadku zatarcia skazania.1

UWOLNIENIE NIELETNICH OD ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ
Do nieletniego mają zastosowanie ogólne zasady uwolnienia od odpowiedzialności karnej, jakie występują w przypadku dorosłych sprawców
(w związku z czynnym żalem, pojednaniem się sprawcy z pokrzywdzonym,
w przypadku tzw. przekazania sprawcy pod porękę 2 , uwolnieniem od odpowiedzialności karnej w związku ze zmianą sytuacji , z upływem okresu prze1

Por. bliżej na cen temat W. A. Nawrockij w pracy zbiorowej pod red. J. J. Kondratiewa,
Ugolownoje prawo Ukrainy. Obszczaja czast\ Kiew 2002, s. 395 i n.
2
Artykuł 47 jest zatytułowany: Oswobożdienije ot ugolownoj otwietstwiennosti w swiazi
z piriedacziej lica na porttki. W myśl cz. 1 tego artykułu osoba, która po raz pierwszy popełniła
przestępstwo o niedużej albo średniej ciężkości i okazała szczerą skruchę, może być uwolniona od odpowiedzialności karnej z przekazaniem jej pod porękę kolektywu przedsiębiorstwa,
zakładu lub organizacji na ich wniosek, pod warunkiem, że wciągu roku od dnia przekazania
pod porękę nie zawiedzie zaufania kolektywu, nie będzie uchylać się od środków
o charakterze wychowawczym i nie będzie naruszać porządku prawnego. W przypadku naruszenia warunków przekazania pod porękę sprawcę pociąga się do odpowiedzialności karnej za
popełnione przestępstwo (art. 47 cz. 2).
3
Stosownie do art. 48 u.k.k. osoba, która po raz pierwszy popełniła przestępstwo niedużej
lub średniej ciężkości, może być uwolniona od odpowiedzialności karnej, jeśli zostanie uzna-
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dawnienia - art. 44-49 u.k.k.), oraz zasady szczególne związane z zastosowaniem przymusowych środków o charakterze wychowawczym (określone
w art. 97 u.k.k.). 4
Stosownie do art. 97 cz. 1, nieletni popełniający po raz pierwszy przestępstwo niedużej wagi (ciężkości)5 może być uwolniony od odpowiedzialności karnej, jeżeli jego poprawa możliwa jest bez stosowania kary. W tych
przypadkach sąd stosuje do nieletniego przymusowe środki o wychowawczym charakterze przewidziane w art. 105 cz. 2 ukraińskiego k.k. T e przymusowe środki o wychowawczym charakterze sąd stosuje do osoby, która do
osiągnięcia wieku, od którego może nastąpić odpowiedzialność karna, popełniła społecznie szkodliwy czyn, realizujący ustawowe znamiona zachowania, przewidzianego w części szczególnej u.k.k. (art. 97 cz. 2). W przypadku
uchylania się nieletniego, który popełnił przestępstwo, od stosowanych do
niego przymusowych środków o charakterze wychowawczym, środki te
uchyla się i jest on pociągany do odpowiedzialności karnej (art. 97 cz. 3).

KARY STOSOWANE DO NIELETNICH SPRAWCÓW
Ze wszystkich rodzajów kar, przewidzianych w ukraińskim kodeksie karnym, do nieletnich mogą mieć zastosowanie tylko te, które wprost zostały
wskazane w art. 98 u.k.k. Ułożono je w odpowiednim porządku - od najlżejszej do najcięższej. I tak w grę wchodzą następujące kary zasadnicze:
- grzywna,
- prace publiczne,
- prace poprawcze,
- areszt,
- pozbawienie wolności na określony czas (art. 98 cz. 1).
Do nieletnich mogą być stosowane takie kary dodatkowe jak grzywna
i pozbawienie prawa zajmowania określonego stanowiska lub zajmowania się
określoną działalnością (art. 98 cz. 2).

ne, żc do czasu postępowania przygotowawczego lub rozpoznania sprawy w sądzie, na skutek
zmiany sytuacji dokonane zachowanie straciło społeczną szkodliwość lub ta osoba przestała
być społecznie szkodliwa.
4
Por. uwagi w pracy zbiorowej pod red. M. I. Mielnika i M. I. Hawroniuka, Nauczno-prakticzieskij komientarij k ugoiownomu kodieksu Ukrainy, Kiew 2003, s. 223.
5
W ukraińskim k.k. przestępstwa dzielą się na: przestępstwa niedużej wagi, średniej wagi, ciężkie i szczególnie ciężkie. Przestępstwa niedużej wagi to takie, za które przewidziano
karę pozbawienia wolności nie więcej niż dwa lata albo inną lżejszą karę (art. 12 cz. 2 u.k.k.).
Przestępstwo średniej wagi to takie, za które przewidziano karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat (art. 12 cz. 3 u.k.k.). Ciężkim przestępstwem jest czyn zabroniony, za
który grozi kara pozbawienia wolności nie więcej niż 10 lat, zaś szczególnie ciężkim przestępstwem - takie, za które przewidziano karę pozbawienia wolności powyżej 10 lat lub dożywotnie pozbawienie wolności (art. 12 cz. 4 i 5 u.k.k.).
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G r z y w n ę można stosować tylko do nieletnich mających samodzielny
dochód, własne środki lub majątek, w stosunku do którego może być skierowana egzekucja (art.99 cz.l u.k.k.). Rozmiar grzywny określa sąd w zależności od ciężkości popełnionego przestępstwa i przy uwzględnienia sytuacji majątkowej nieletniego, w rozmiarze do 500 stawek określonego ustawodawstwem, nieopodatkowanego minimum dochodów obywateli (art. 99
cz. 2).6
Prace publiczne mogą być zastosowane w stosunku do nieletniego
w wieku od 16 do 18 lat, na okres od 30 do 120 godzin i polegają na realizowaniu przez nieletniego prac w czasie wolnym od nauki lub podstawowej
pracy. Czas trwania tego rodzaju kary nie może przekraczać dwóch godzin
dziennie (art. 100 cz. 1).
Prace poprawcze mogą być orzeczone w stosunku do nieletniego w wieku od 16 do 18 lat w miejscu jego pracy, na okres od 2 miesięcy do jednego
roku (art. 100 cz. 2). Z zarobku nieletniego, skazanego na prace poprawcze,
realizuje się potrącenie na rzecz państwa w rozmiarze określonym orzeczeniem sądowym, w przedziale od 5 do 10 procent (art. 100 cz. 3).
Areszt polega na trzymaniu nieletniego, który w chwili orzeczenia sądu
osiągnął 16 lat, w warunkach izolacji, w specjalnie przygotowanych zakładach
na okres od 15 do 45 dób (art. 101).
Kara p o z b a w i e n i a wolności w stosunku do osób, które w chwili popełnienia przestępstwa nie osiągnęły 18 lat, nie może być orzeczona na okres
powyżej 10 lat, a w przypadkach przewidzianych w art. 102 cz. 3 pkt 5 ukraińskiego k.k. - więcej niż 15 lat. Nieletni skazani na karę pozbawienia wolności odbywają ją w specjalnych zakładach o charakterze wychowawczym
(art. 102 cz. 1). Pozbawienie wolności nie może być zastosowane do nieletniego, który po raz pierwszy popełnił przestępstwo o niedużej wadze (art.
102 cz. 2). Karę pozbawienia wolności wymierza się nieletniemu:
1) za popełnione ponownie przestępstwo o niedużej wadze - na okres do
2 lat,
2) za popełnione przestępstwo średniej ciężkości - na okres do 4 lat,
3) za ciężkie przestępstwo - na okres do 7 lat,
4) za szczególnie ciężkie przestępstwo - na okres do 10 lat,
5) za szczególnie ciężkie przestępstwo z umyślnym pozbawieniem życia
człowieka - na okres do 15 lat (art. 102 cz. 3).
Przy wymierzaniu kary nieletniemu, sąd oprócz okoliczności (warunków)
przewidzianych w art. 65-67 u.k.k. uwzględnia warunki jego życia
i wychowania, wpływ dorosłych, stopień rozwoju i inne cechy osobowości
6
Rozporządzenie Prezydenta Ukrainy „O zwiększeniu nieopodatkowanego minimum
i stawki progresywnego opodatkowania dochodów obywateli" z 13 września 1994 r. i instrukcja o podatku dochodowym obywateli, zatwierdzona rozporządzeniem Państwowej Podatkowej Administracji Ukrainy, określa nieopodatkowane minimum dochodów obywateli na poziomie 17 grzywien.
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nieletniego (art. 103 cz. 1). Przy wymiarze kary nieletniemu w przypadku
zbiegu przestępstw lub wyroków7 kara łączna (a ściślej „końcowa" - okonczateilenoje nakazanije) - nie może przekraczać 15 lat (art. 103 cz. 2).

UWOLNIENIE OD ODBYWANIA KARY Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE
W STOSUNKU DO NIELETNICH
Warunkowe skazanie nieletniego (oswobożdienije ot odbywani]a nakazanija
s ispytanijem) stosuje się do nieletniego zgodnie z art. 75-78 k.k., z uwzględnieniem rozstrzygnięć przewidzianych w niniejszym artykule (art. 104 cz. 1).
Warunkowe skazanie może być zastosowane do nieletniego tylko w przypadku skazania go na karę pozbawienia wolności. Okres próby wynosi od
jednego do dwóch lat (art. 104 cz. 3). W przypadku warunkowego skazania
nieletniego sąd może nałożyć na inną osobę, za jej zgodą albo na jej wniosek,
obowiązek dozoru nad skazanym i prowadzenia z nim pracy wychowawczej
(art. 104 cz. 4).8

UWOLNIENIE NIELETNIEGO OD KARY Z ZASTOSOWANIEM
PRZYMUSOWYCH ŚRODKÓW O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM
Nieletni popełniający przestępstwo niedużej lub średniej wagi może być
uwolniony przez sąd od odpowiedzialności, jeśli uznano, że wobec szczerej
skruchy i dalszego nienagannego zachowania, w chwili orzekania, nie wymaga on ukarania (art. 105 cz. 1). W takim przypadku sąd stosuje do nieletniego
następujące przymusowe środki o wychowawczym charakterze:
- upomnienie,
- ograniczenie czasu wolnego i określenie szczególnych wymagań co do
zachowania się nieletniego,
- przekazanie nieletniego pod dozór rodziców lub osób ich zastępujących, lub pod dozór pedagogicznego lub pracowniczego kolektywu za
jego zgodą, a także poszczególnych obywateli na ich prośbę,

7
Zbieg przestępstw (sowokupnost' priestuplienif) zachodzi wtedy, gdy sprawca popełnia
dwa lub więcej przestępstw, przewidzianych w różnych artykułach lub różnymi częściami
tego samego artykułu części szczególnej ukraińskiego k.k., przy czym za żadne z nich nie
został jeszcze skazany (art. 33 cz. 1). Sąd wymierza najpierw kary (zasadnicze i dodatkowe) za
każde z tych przestępstw, następnie zaś wymierza karę łączną w ten sposób, że kara surowsza
pochłania łagodniejszą albo też poprzez pełną lub częściową kumulację kar (art. 70 cz. 1).
Zbieg wyroków (sowokupnost' prigoworow) ma miejsce wtedy, gdy skazany, po wydaniu wyroku, ale przed odbyciem całości kary popełnił nowe przestępstwo, wtedy sąd do kary orzeczonej nowym wyrokiem dołącza w całości lub części karę orzeczoną poprzednim wyrokiem
(art. 71 cz. 1 u.k.k.).
* Por. bliżej na ten temat W. A. Nawrockij, op. cii., s. 410-412.
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nałożenie na nieletniego, który ukończył 15 lat i posiada majątek,
środki lub zarobek, obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody majątkowej,
- skierowanie nieletniego do specjalnego szkolno-wychowawczego zakładu dla dzieci i młodzieży do czasu jego poprawy, jednakże na okres
nieprzekraczający trzech lat. Warunki przebywania w tych zakładach
i zasady ich opuszczania określa ustawa (art. 105 cz. 2).
Do nieletniego może być zastosowanych kilka przymusowych środków
o charakterze wychowawczym, które są przewidziane wart. 105 cz. 2 u.k.k.
Czas trwania środków określonych w pkt. 2 i 3 określa sąd, który je orzekł.
Sąd może także uznać za konieczne wyznaczenie nieletniemu wychowawcy
w trybie przewidzianym ustawą (art. 59 cz. 4).

UWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ I ODBYWANIA KARY
W ZWIĄZKU Z UPŁYWEM OKRESU PRZEDAWNIENIA
Do nieletnich mają zastosowanie ogólne zasady dotyczące przedawnienia, z uwzględnieniem szczególnych zasad regulujących skrócenie tych okresów określonych w art. 106 u.k.k.
W stosunku do osób, które popełniły przestępstwo przed ukończeniem
18. roku życia, ukraiński kodeks karny ustanawia następujące okresy przed a w n i e n i a karalności przestępstwa:
- dwa lata przy popełnieniu przestępstwa o niedużej ciężkości,
- pięć lat przy popełnieniu przestępstwa średniej ciężkości,
- siedem lat przy popełnieniu ciężkiego przestępstwa,
- dziesięć lat przy popełnieniu szczególnie ciężkiego przestępstwa (art.
106 cz. 2).
W stosunku do tych osób, które popełniły przestępstwo przed ukończeniem 18. roku życia, określa się następujące okresy przedawnienia wykon a n i a kary:
- dwa lata przy skazaniu na karę niezwiązaną z pozbawieniem wolności,
a także przy skazaniu na karę pozbawienia wolności za przestępstwo
niedużej ciężkości,
- pięć lat przy skazaniu na karę pozbawienia wolności za przestępstwo
średniej ciężkości, a także przy skazaniu na karę pozbawienia wolności na okres nieprzekraczający 5 lat za ciężkie przestępstwo,
- siedem lat przy skazaniu na karę pozbawienia wolności na okres powyżej 5 lat za ciężkie przestępstwo,
- dziesięć lat przy skazaniu na karę pozbawienia wolności za szczególnie ciężkie przestępstwo.
Uwzględniając fakt, iż odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko pokojowi i bezpieczeństwu ludzkości, przewidziane w art. 437-439, 442
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cz. 1 u.k.k., następuje już od ukończenia przez sprawcę 16. roku życia, szczególna norma o niestosowaniu przedawnienia w przypadku popełnienia tych
przestępstw lub skazania za nie (art. 49 cz. 5, art. 80 u.k.k.) rozciąga się również na osoby, które popełniły te przestępstwa przed ukończeniem 18. roku
życia.9
WARUNKOWE PRZEDTERMINOWE ZWOLNIENIE
W stosunku do osób odbywających karę pozbawienia wolności, za przestępstwo popełnione w wieku do 18 lat może być zastosowane warunkowe
przedterminowe zwolnienie niezależnie od ciężkości przestępstwa (art. 107
cz.l). Warunkowe przedterminowe zwolnienie może być zastosowane, jeżeli
sprawca rzetelnym zachowaniem i stosunkiem do pracy oraz nauki okazał
swoją poprawę (art. 107 cz. 2). Warunkowe przedterminowe zwolnienie może być zastosowane do skazanych za przestępstwo popełnione w wieku do
18. roku życia, po faktycznym odbyciu:
- nie mniej niż 1/3 wymierzonej kary pozbawienia wolności za przestępstwo niedużej i średniej ciężkości oraz za ciężkie przestępstwo
popełnione nieumyślnie,
- nie mniej niż 1/2 wymierzonej kary pozbawienia wolności, orzeczonej
przez sąd za umyślne ciężkie przestępstwo lub nieumyślne szczególnie ciężkie przestępstwo, a także, jeśli sprawca przedtem odbywał karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo i do zatarcia skazania {pogaszenija i sniatija sudimosti) znów popełnił (będąc w wieku do
18 lat) nowe umyślne przestępstwo, za które został skazany na karę
pozbawienia wolności,
- nie mniej niż 2/3 wymierzonej kary pozbawienia wolności, orzeczone
przez sąd za umyślne szczególnie ciężkie przestępstwo, a także jeśli
sprawca wcześniej odbywał karę pozbawienia wolności i zastosowano
wobec niego warunkowe przedterminowe zwolnienie, jednakże do
czasu ukończenia nieodbytej części kary i do osiągnięcia 18. roku życia znowu popełnił umyślne przestępstwo, za które został skazany na
karę pozbawienia wolności (art. 107 cz. 3).
Do nieletnich nie stosuje się zamiany nieodbytej części kary na łagodniejszą (art. 107 cz. 4). W przypadku popełnienia przez osobę - w stosunku
do której zastosowano warunkowe przedterminowe zwolnienie - w czasie
nieodbytej części kary nowego przestępstwa, sąd orzeka karę stosownie do
zasad określonych w art. 71 i 72 u.k.k.

9

Por. M. 1. Mielnik, M. 1. Hawroniuk, Nauczno-patrktlczieskij..., op. cit., s. 240.
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ZATARCIE SKAZANIA10 (POGASZENIJEISNIATIJE

SUDIMOSTI)

Zatarcie skazania w stosunku do osób, które popełniły przestępstwo
przed ukończeniem 18. roku życia, odbywa się stosownie do zasad określonych wart. 88-91 u.k.k. z uwzględnieniem postanowień przewidzianych
w art. 108 k.k.
Za niekaranych uznaje się nieletnich:
- skazanych na karę niezwiązaną z pozbawieniem wolności, po wykonaniu tej kary,
- skazanych na karę pozbawienia wolności za przestępstwa niedużej lub
średniej ciężkości, jeśli w okresie roku od dnia odbycia kary nie popełnił nowego przestępstwa,
- skazanych na karę pozbawienia wolności za ciężkie przestępstwa, jeśli
w ciągu trzech lat od dnia odbycia kary nie popełnili nowego przestępstwa,
- skazanych na karę pozbawienia wolności za szczególnie ciężkie przestępstwa, jeśli wciągu pięciu lat od dnia odbycia kary nie popełnili
nowego przestępstwa (art. 108 cz. 2).
Przedterminowe zatarcie skazania jest dopuszczalne tylko w stosunku do
osoby, która odbyła karę pozbawienia wolności za ciężkie lub szczególnie
ciężkie przestępstwo popełnione przed ukończeniem 18. roku życia, na za-

10

Należy zauważyć, że ukraiński kodeks karny wyróżnia tzw. pogaszienije sudimosti
i sniatije sudimosti, co znaczeniowo wydaje się odpowiadać naszym pojęciom zatarcie skazania
z mocy prawa i na wniosek. I tak art. 89 u.k.k. określa okresy zatarcia skazania (z mocy prawa)
stanowiąc, że skazanie uważa się za niebyłe w przypadku:
- osoby skazanej na karę pozbawienia wolności, prace publiczne, prace poprawcze lub
areszt, jeśli w ciągu roku od dnia odbycia kary (zasadniczej i dodatkowej) nie popełniła ona
nowego przestępstwa,
- osoby skazanej na karę ograniczenia wolności, a także skazanej za przestępstwo niedużej wagi na karę pozbawienia wolności, jeśli w ciągu 2 lat od dnia odbycia kary (zasadniczej
i dodatkowej) nie popełniła ona nowego przestępstwa,
- osoby skazanej na karę pozbawienia wolności za przestępstwo średniej wagi, jeśli
wciągu 3 lat od dnia odbycia kary (zasadniczej i dodatkowej) nie popełniła nowego przestępstwa,
- osoby skazanej na karę pozbawienia wolności za ciężkie przestępstwo, jeśli w ciągu 6 lat
od dnia odbycia kary (zasadniczej i dodatkowej) nie popełniła ona nowego przestępstwa,
- osoby skazanej na karę pozbawienia wolności za szczególnie ciężkie przestępstwo, jeśli
w ciągu 8 lat od dnia odbycia kary (zasadniczej i dodatkowej) nie popełniła ona nowego przestępstwa.
Zatarcie skazania na wniosek (tzw. sniatije sudimosti) jest unormowane w przepisach
art. 91 u.k.k. I tak w myśl art. 91 cz. 1, jeśli sprawca po odbycia kary ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności przykładnym zachowaniem i rzetelnym stosunkiem do pracy okazał swoją poprawę, to sąd może zarządzić zatarcie skazania przed upływem terminów wskazanych w art. 89 u.k.k. Zatarcie skazania (sniatije sudimosti) jest możliwe po upływie nie mniej
niż połowy okresów zatarcia skazania z mocy prawa (pogaszienija sudimosti), określonych w art.
89 u.k.k. (art. 91 cz. 2).
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sadach przewidzianych w art. 91 u.k.k., po upływie co najmniej połowy okresu zatarcia skazania, wskazanego w cz. 2 art. 108 u.k.k.
Tryb zatarcia skazania i następstwa tego zatarcia w przypadku osób, które popełniły przestępstwa przed ukończeniem 18. roku życia, jest analogiczny jak w sytuacji sprawców dorosłych.
Zasady określone w art. 90 cz. 5 u.k.k. o przerywaniu biegu terminów zatarcia skazania w przypadku popełnienia nowego przestępstwa w całej rozciągłości odnoszą się do osób, które popełniły przestępstwo przed ukończeniem 18. roku życia. W takich przypadkach okresy zatarcia skazania oblicza
się oddzielnie co do każdego przestępstwa po faktycznym odbyciu kary (zasadniczej i dodatkowej) za ostatnie przestępstwo.
*

Powyżej przedstawiono podstawowe zasady odpowiedzialności nieletnich na gruncie ukraińskiego prawa karnego. Nie podejmując próby porównania ich z istniejącymi standardami europejskimi, należy jedynie stwierdzić, iż w istotny sposób odbiegają one od rozstrzygnięć przyjętych
w ustawodawstwie polskim. Unormowań tych nie można jednak oceniać
w oderwaniu od całego systemu prawa ukraińskiego i znacznego poziomu
przestępczości na Ukrainie (w tym również przestępczości nieletnich).
SUMMARY
The principles of the criminal responsibility of juveniles are regulated in the
new Ukrainian penal code (u.p.c.), which was voted on 5 April 2001 (and became
binding law on 1 September 2001). Contrary to Polish law, there is no separate law
in Ukraine regulating the principles of treating juvenile offenders.
According to article 22 paragraph 1 u.p.c. criminally responsible are all those
persons who commit criminal offences after they had finished their 16th year of life.
Persons who are between 14 and 16 years old are criminally responsible only if they
commit one of the offences mentioned in a catalogue in article 22 paragraph 2 u.p.c.
The problems connected with juveniles are present in many provisions of the
Ukrainian penal code. And so, for example, among the circumstances causing mitigation of punishment, the code mentions the commission of an offence by a juvenile
(art. 66, part 1, point 3), and among the aggravating circumstances - the commission
of an offence against a juvenile (article 67, part 1, point 4) or with the use of a juvenile (art. 67, part 1, point 9). At the same time, while it enlarges the penal protection
of juvenile offenders, the law establishes special principles of bringing juveniles to
responsibility, discharging them from responsibility, sentencing and releasing them
from sentencing. All these principles are described in chapter XV of the general part
of the Ukrainian penal code, which is entitled "Specificity of penal responsibility
and punishing of juveniles". Generally speaking, the basis and principles of the
penal responsibility of juveniles are the same as in case of adult offenders, and chap-
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ter XV contains provisions referring to special principles of the penal responsibility
of juveniles. The provisions of this chapter:
- state broader than in case of adult offenders possibilities of discharging from
responsibility, especially when obligatory educational measures are used;
- contain restrictions referring to the severity of the used measures of penal reaction, especially as far as the type and range of punishments go;
- provide for milder conditions for releasing from punishment;
- provide for milder requirements in case of the erasion of the entry in the register on convictions.

