
Demoralizacja nieletnich

Lorem ipsum

   Do kancelarii adwokackiej przyszło kilkoro roztrzęsionych rodziców.
Zdarzenie, które rozegrało się poprzedniego dnia z udziałem ich dzieci sprawiło, że musieli skonsultować się z fachowcem 
i dowiedzieć, jakie konsekwencje mogą ponieść ich synowie.
Rodzice: Marcin, Karol i Antek napadli na sklep z biżuterią i grożąc sprzedawcy nożem, ukradli kilka złotych łańcuszków… 
Twierdzili, że to miał być głupi żart, ale sprzedawca był przerażony.
Adwokat: Ile lat mają dzieci?
Rodzice: Marcin ma 17 lat.
Adwokat: W takim razie prawdopodobnie będzie odpowiadał już na takich zasadach jak dorośli (zgodnie z kodeksem karnym). 
17 lat to granica pełnoletniości w prawie karnym. Niestety Marcinowi grozi kara pozbawienia wolności- może pójść do więzie-
nia. W niektórych sytuacjach sąd może jednak zdecydować, że zastosuje wobec osoby, która nie ukończyła 18 lat szczególne 
środki, na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Rodzice: Czy mojemu synowi, Antkowi, który niedawno skończył 15 lat i Karolowi, który ma tylko 14 lat nic nie grozi?
Adwokat: Nie. Osoba, która ukończyła 13 lat a nie ukończyła 17 za popełnienie czynu karalnego odpowiada zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Karol będzie odpowiadał za swoje czyny na podstawie tej ustawy.
Rodzice: Co mu grozi?
Adwokat: Jest wiele środków, które może orzec sąd w takim przypadku. Może zobowiązać do naprawienia wyrządzonej szkody 
ale też do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego sprzedawcy. Sędzia ma również prawo ustano-
wić nad synem nadzór kuratorski albo skierować syna do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji 
zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym. W przypadkach naprawdę 
poważnych czynów, synowi grozi nawet umieszczenie w zakładzie poprawczym.
Rodzice: Mówił pan, że ta ustawa dotyczy osób, które popełniły czyn karalny w wieku 13- 17 lat. Antek też odpowie 
na podstawie tej ustawy?
Adwokat: Niekoniecznie. Rozbój1 to jedno z kilku wyjątkowo potraktowanych przez naszego prawodawcę przestępstw. Gdyby
 to była np. sama kradzież bez użycia niebezpiecznego narzędzia, Antek na pewno byłby traktowany zgodnie z zasadami ustawy 
o postępowaniu w sprawach nieletnich. Jednak w takim przypadku i kilku innych poważnych czynów, sąd może zdecydować, 
że osoba, która ma, co najmniej 15 lat odpowie jak dorosły. Czy jest jeszcze coś, co powinienem wiedzieć?
Rodzice: Chłopcy zostali złapani przez policję w czasie, kiedy pili alkohol. Wydaje nam się jednak, że to nie przestępstwo 
i nie powinno mieć znaczenia.
Adwokat: Niestety, to przykład demoralizacji nieletnich. Sąd ma obowiązek zwalczać takie przejawy stosując ustawę o postępo-
waniu w sprawach nieletnich. W tym przypadku dotyczy to nieletnich aż do ukończenia przez nich 18 roku życia.

1Art, 280. § 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmia-
stowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności 
lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. (rozbój).



Prawidłowe rozwiązania: Art. 10 ustawy kodeks karny, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Quiz
Rozwiąż poniższy quiz. Prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź.

1. Kończąc …….. lat, odpowiadasz za popełnione czyny 
na zasadach określonych w kodeksie karnym (jak osoba dorosła).

a) 13 lat
b) 14 lat
c) 17 lat

2. Ile trzeba mieć minimum lat, by za popełnienie czynów karalnych odpowiadać 
przed prawem, ale na specjalnych (innych niż dorośli) zasadach?

a) 12 lat
b) 13 lat
c) 14 lat
d) 15 lat

3. Mateusz dzień po swoich 15 urodzinach wtargnął do restauracji i grożąc kelnerowi 
użyciem broni ukradł całą zawartość kasy (ok 9000 zł).

a) To tak poważny czyn, że Mateusz na pewno odpowie za niego na zasadach określonych 
w kodeksie karnym (jak dorosły).
b) Mateusz jest nieletni, więc nie odpowie za swój czyn.
c) Mateusz jest nieletni, więc na pewno odpowie za swój czyn na specjalnych zasadach 
(zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich).
d) Sąd zdecyduje, na jakich zasadach odpowie Mateusz (na zasadach ustawy 
o postępowaniu w spawach nieletnich czy na zasadach określonych w kodeksie karnym).

4. Kamila skończyła 14 lat, zaczęła spotykać się ze starszymi znajomymi i regularnie 
zażywać dopalacze.

a) Tylko, jeśli pod wpływem dopalaczy popełni czyn karalny, Kamila może odpowiadać 
przed sądem rodzinnym.
b) Kamila odpowie przed sądem za demoralizację.
c) Kamila jest dzieckiem, więc nie poniesie żadnej odpowiedzialności.

5. 13 letni Kuba pobił swojego kolegę z klasy.

a) Kubie grozi kara pozbawienia wolności — może trafić do więzienia.
b) Kuba, jako nieletni i nie poniesie żadnej odpowiedzialności.
c) Kuba może zostać umieszczony w zakładzie poprawczym.

1 – C
2 – B
3 – D
4 – B
5 – C



Prawidłowe odpowiedzi: wulgaryzmy, wagarowanie, wandalizm, 
ucieczki z domu, agresja, przemoc, narkotyki.

Czy znasz, inne przejawy demoralizacji nieletnich 
(oprócz spożywanie alkoholu)? Znajdź 7 przykładów 
w poniższej wykreślance. Słów szukaj w szyku 
pionowym, poziomym i na ukos.


