
Prawo karne materialne

● Odpowiedzialność nieletnich

Mgr Damian Drabik

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Katedra Prawa Karnego Materialnego



Pojęcie nieletniego

● Na gruncie prawa karnego nieletnim jest osoba, która w

czasie popełnienia czynu nie ukończyła 17 lat (art. 10 §

1 k.k.).

● Według Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,

nieletnim jest (art. 1 § 1 u.p.n.):

○ osoba, która nie ukończyła 18 lat i wykazuje

przejawy demoralizacji,

○ osoba, która dopuściła się czynu karalnego po

ukończeniu lat 13, ale przed ukończeniem lat 17,

○ osoba, która nie ukończyła 21 lat i wykonywane są

wobec niej środki wychowawcze lub poprawcze.



Małoletni i młodociany

● Od pojęcia nieletniego należy odróżnić pojęcie

małoletniego. W prawie karnym używa się go na

określenie pokrzywdzonego, który nie ukończył lat 18.

● Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia

czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w czasie

orzekania w pierwszej instancji 24 lat (art. 115 § 10 k.k.).

● Na gruncie kodeksu karnego wykonawczego

młodocianym jest skazany, który odbywa karę

pozbawienia wolności i nie ukończył 21 lat (art. 84 § 1

k.k.w.).



Demoralizacja

● W art. 4 § 1. u.p.n. wskazuje się na przykładowe (w

szczególności) okoliczności, których zaistnienie świadczyć

może o demoralizacji nieletniego:

○ naruszanie zasad współżycia społecznego,

○ popełnienie czynu zabronionego,

○ systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego

lub kształcenia zawodowego,

○ używanie alkoholu lub innych środków w celu

wprowadzenia się w stan odurzenia,

○ uprawianie nierządu,

○ włóczęgostwo,

○ udział w grupach przestępczych.



Czyn karalny

Przez czyn karalny rozumie się czyn zabroniony

przez ustawę (art. 1 § 1 pkt 2 u.p.n.) jako:

● przestępstwo,

● przestępstwo skarbowe,

● jedno z enumeratywnie określonych w ustawie

wykroczeń.



Środki stosowane wobec nieletnich

Wobec nieletniego, na podstawie przepisów u.p.n. orzec

można środki:

● wychowawcze (art. 6 u.p.n., np. udzielenie

upomnienia, zastosowanie nadzoru kuratora,

orzeczenie przepadku rzeczy uzyskanych w związku z

popełnieniem czynu karalnego),

● lecznicze (art. 12 u.p.n., umieszczenie w szpitalu

psychiatrycznym lub innym zakładzie leczniczym),

● poprawcze (art. 10 u.p.n., umieszczenie w zakładzie

poprawczym).



Odpowiedzialność karna nieletniego

Nieletni może wyjątkowo odpowiadać na zasadach przyjętych w

kodeksie karnym, jeśli zostaną spełnione następujące przesłanki

(art. 10 § 2 k.k.):

● sprawca w momencie popełnienia czynu miał ukończone 15

lat,

● popełnił czyn wypełniający znamiona jednego z przestępstw

enumeratywnie wyliczonych w przepisie,

● okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego warunki

i właściwości osobiste przemawiają za jego ukaraniem, a w

szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki

wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.



Odpowiedzialność karna nieletnich

● Orzeczona wobec nieletniego kara nie może przekroczyć

2/3 górnej granicy ustawowego zagrożenia

przewidzianego za przypisane mu przestępstwo. Sąd

może także zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary

(art. 10 § 3 k.k.).

● Wymierzając karę nieletniemu albo młodocianemu, sąd

kieruje się przede wszystkim tym, aby sprawcę

wychować (art. 54 § 1 k.k.).

● Osobie, która nie ukończyła 18 lat nie można wymierzyć

kary dożywotniego pozbawienia wolności (art. 54 § 2

k.k.).
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