
 

Wtorek 6 marca był poświęcony edukacji prawnej nieletnich. Drugim działaniem z tego 

cyklu były warsztaty dla klasy I „e” i II „f” pt. „Nieletni wobec prawa”. Zajęcia poprowadziła Pani 

Agata Smagłowska z Sądu Rejonowego w Staszowie. Celem spotkania było uświadomienie 

młodzieży konsekwencji niewłaściwego postępowania. 

  Przez czyn karalny rozumie się czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. Naczelną zasadą w tego 

rodzaju sprawach jest kierowanie się przede wszystkim dobrem nieletniego. W konsekwencji ma 

to doprowadzić do korzystnych zmian w jego osobowości i zachowaniu. Każdy, kto dowiedział się o 

popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd 

rodzinny lub policję. Wobec takiej osoby mogą być stosowane środki wychowawcze oraz środek 

poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym. 

Sytuacja nieletnich (co przekłada się na zastosowane wobec nich środki wychowawcze) jest 

różna w zależności od ich wieku. Gdy: 

a) nieletni dopuszcza się czynu zabronionego przed ukończeniem 13 lat – sąd traktuje popełnienie 

takiego czynu wyłącznie jako przejaw demoralizacji nieletniego i może zastosować środki 

przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich; 

b) 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; jednak jeżeli 

nieletni ukończył lat 15 i dopuścił się: 

 zamachu na życie Prezydenta, 

 zabójstwa człowieka, 

 spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu,  

 spowodował zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich 

rozmiarach, np. pożar, 

 dopuścił się piractwa ("klasycznego" nie komputerowego), 

 katastrofy w ruchu lądowym , 

 zgwałcenia zbiorowego, 

 wzięcia zakładnika, 

 rozboju 

 może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, 

c) sprawca dopuszcza się czynu zabronionego między 17 a 18 rokiem życia – wówczas co do zasady 

sąd stosuje przepisy kodeksu karnego. 
 



Relacja fotograficzna ze spotkań: 

 

 

 



 

 

 

 


