
Odpowiedzialność karna nieletniego 
 
Z początkiem każdego roku szkolnego wszystkie klasy I (LO oraz Gimnazjum) biorą udział               
w spotkaniu na temat „Odpowiedzialności karnej nieletniego” z przedstawicielem Komendy 
Powiatowej Policji w Krapkowicach. Potrzeba rozmowy z młodzieżą na temat 
odpowiedzialności karnej oprócz celu profilaktycznego wynika również z faktu, iż coraz 
więcej nieletnich popełnia czyny karalne, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji prawnych 
swojego zachowania. 
Podczas spotkania uczniowie zapoznani zostają: 

Ø z pojęciem nieletniego w kontekście odpowiedzialności karnej, 
Ø z zakresem działania Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, 
Ø z przykładami najczęściej popełnianych czynów karalnych przez osoby nieletnie oraz  

z wynikającymi zgodnie z prawem konsekwencjami za ich popełnienie, 
Ø z prawami osób będących ofiarami czynu karalnego, 
Ø z przykładami przestępstw ściganych z urzędu, na wniosek, z oskarżenia prywatnego, 

z konsekwencjami prawnymi za posiadanie środków odurzających oraz                                   
z konsekwencjami zdrowotnymi wynikającymi z ich używania, 

Ø z rodzajem przestępstw dokonywanych przy użyciu internetu, telefonów 
komórkowych. 

 
WARTO PAMIĘTAĆ 
Od 1 września 2007 roku nauczycielom przysługuje ochrona przewidziana dla 
funkcjonariuszy publicznych. O ochronie tej mówią przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela         
i w Kodeksie karnym. 
 
KARTA NAUCZYCIELA 
Art. 63 "1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, 
korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych  
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).                      
2. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie 
nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone”. 
 
KODEKS KARNY 
Art. 226. § 1. „Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu 
przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. 
Art. 222. § 1. „Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do 
pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3”. 
 
 



Odpowiedzialność karną nieletnich, a ściślej odpowiedzialność za popełnienie czynu 
zabronionego pod groźbą kary, rozpatruje się w polskim prawie w odniesieniu do ustawy               
o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz kodeksu karnego. Biorąc pod uwagę powyższe 
regulacje prawne należy rozróżnić następujące sytuacje:  
Ø nieletni dopuszcza się czynu zabronionego przed ukończeniem 13 roku życia – sąd 

traktuje popełnienie takiego czynu wyłącznie jako przejaw demoralizacji nieletniego            
i może zastosować środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach 
nieletnich; 

Ø nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 a 17 rokiem życia - co do zasady 
sąd stosuje środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich; jeżeli 
jednak nieletni ukończył lat 15 i dopuścił się czynu zabronionego określonego w art. 134, 
148 § 1, 2 lub 3, 156 § 1 lub 3, 163 § 1 lub 3, 166, 173 § 1 lub 3, 197 § 3, 252 § 1 lub 2 
oraz w art. 280 k.k., może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, o ile 
sąd uzna, że okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki 
osobiste za tym przemawiają, a w szczególności wcześniej stosowane środki 
wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne; 

Ø sprawca dopuszcza się czynu zabronionego między 17 a 18 rokiem życia - co do zasady 
sąd stosuje przepisy kodeksu karnego (sprawca nie jest już nieletni, ponieważ skończył lat 
17); wyjątkowo jednak sąd zastosuje zamiast kary środki wychowawcze, lecznicze albo 
poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli popełniony czyn jest występkiem,                         
a okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za 
tym przemawiają. 

WYBRANE PRZEPISY KODEKSU KARNEGO  

Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo 
wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu 
zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca 
jej wykonanie takiego czynu.  

§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, 
nakłania ją do tego.  

Art. 158. § 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 
§ 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

Art. 190. § 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę 
osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie 
spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 
2.  

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.  



Art. 216. § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz 
publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze 
ograniczenia wolności.  

§ 5. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.  

Art. 217. § 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, 
podlega grzywnie, karze graniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

§ 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.  

Art. 226. § 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, 
podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

Art. 278. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

Art. 279. § 1. Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 
10.  

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

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do 
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej 
w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego 
działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

WYBRANE PRZEPISY KODEKSU WYKROCZEŃ  

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek 
publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze 
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.  

Art. 119. § 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie 
przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.  

Art. 124. § 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli 
szkoda nie przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo 
grzywny.  

Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek 
albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 
złotych albo karze nagany.  

Art. 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności 
drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo 
karze nagany. 

  


