CO TO JEST ROZBÓJ?
ART. 280 Kodeksu karnego mówi:
„ § 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub
grożąc

natychmiastowym

jej

użyciem

albo

dopuszczając człowieka do stanu nieprzytomności lub
bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od
lat 2 do 12.

§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną,
nożem

lub

innym

podobnie

niebezpiecznym

przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo
działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu
lub wspólnie z inna osobą, która posługuje się taką
bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega
karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy
od lat 3. ( górna granica zagrożenia wynosi 15 lat).”

Przykłady rozboju:

Przysłowiowy Jan Kowalski został oskarżony o to, że
„używając przemocy poprzez wykręcenie ręki, zabrał w celu
przywłaszczenia flamaster i 2 złote” (art .280 § 1 kk)

albo „grożąc pokrzywdzonemu scyzorykiem, zrabował telefon
komórkowy” (art. 280 § 2 kk)

CO TO JEST GROŹBA?

Art. 190 § 1 kk.
„ Kto grozi innej osobie popełnienia przestępstwa na jej
szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba
wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie
spełniona,

podlega

grzywnie,

karze

ograniczenia

wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.”
Przykłady groźby:
Groźba jest sposobem oddziaływania na psychikę drugiej osoby przez
ukazanie jej zła, które może ją spotkać ze strony sprawcy.

Może być wyrażona na piśmie, ale także za pomocą gestu, czy też innego
zachowania (np. wyjęcie niebezpiecznego narzędzia i pokazanie, jaki zostanie
zrobiony z niego użytek).
Treścią groźby musi być zapowiedź popełnienia przestępstwa. Sprawca nie
musi grozić osobiście pokrzywdzonemu, może posłużyć się osobą trzecią. Nie jest
konieczne, aby grożący rzeczywiście zamierzał zrealizować groźbę. Wystarczy,
że treści groźby zostanie przekazana. Konieczne jest natomiast wzbudzenie
w zagrożonym uzasadnionej obawy, że groźba zostanie spełniona. Jest to
przestępstwo umyślne, co oznacza, że sprawca chce wywołać u drugiej osoby obawę i
poczucie zagrożenia.

CO TO JEST WYMUSZENIE
ROZBÓJNICZE?
Art. 282 § 1 kk.

„Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą
zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie,
doprowadza inna osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub
cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podlega karze
pozbawienia wolności do roku do lat 10.”(np.

zmuszanie do przynoszenia

pieniędzy, rożnych wartościowych przedmiotów. Istotą wymuszenia rozbójniczego jest
rozporządzenie mieniem w przyszłości, stanowiące skutek presji psychicznej będącej wynikiem
użycia przez sprawcę przemocy lub groźby).

CO TO JEST HACKING?
Art. 267 § 1 kk.
„Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla
niego

nieprzeznaczonej,

otwierając

zamknięte

pismo,

podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując
albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne
lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.”

Narkotyki – udzielanie
Art. 59 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

„ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub
osobistej, udziela innej osobie środka odurzającego

lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo
nakłania do użycia takiego środka lub substancji,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat
10.
2.

Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust., udziela
środka odurzającego lub substancji psychotropowej
małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do
użycia takiego środka lub substancji, podlega karze
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

3.

W wypadku mniejszej
grzywnie,

karze

wagi, sprawca podlega

ograniczenia

wolności

albo

pozbawienia wolności do lat 2.”
Małoletni to osoba, która nie ukończyła 18 lat.

Narkotyki – posiadanie
Art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
„1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające
lub

substancje

psychotropowe,

pozbawienia wolności do lat 3.

podlega

karze

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest
znaczna ilość środków odurzających lub substancji
psychotropowych, sprawca podlega grzywnie i karze
pozbawienia wolności od 6 miesięcy dl lat 8.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.”

Posiadanie narkotyków, nawet w niewielkiej ilości i na
własny użytek jest karalne.

Narkotyki –
wprowadzanie do obrotu
Art. 56 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

„1. Kto, wbrew przepisom art. 33-35 i 37, wprowadza do
obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe lub
słomę makową albo uczestniczy w takim omrocie,
podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.
2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.
3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1 jest
znaczna

ilość

środków

odurzających,

substancji

psychotropowych lub słomy makowej, sprawca podlega
grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 10.”
Wprowadzenie o obrotu to wszelkie udostępnianie
osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie
środków odurzających, substancji psychotropowych
lub ich prekursorów.

Narkotyki –
poczęstowanie kolegi skrętem
z marihuany
Art. 58 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

„1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie
środka odurzającego lub substancji psychotropowej,
ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do
użycia takiego środka lub substancji, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela
środka odurzającego lub substancji psychotropowej
małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego środka
lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach
innej osobie, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.”

PKT. 2 przepisu przewiduje karę pozbawienia wolności
do lat 8, gdy narkotyk udzielany jest małoletniemu.

Marihuana
Art. 63 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
„1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem
maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi
włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy,
zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki,
żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.:

Nieletni w świetle
obowiązującego prawa
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu
w sprawach nieletnich reguluje odpowiedzialność
nieletnich, którzy popadli w konflikt z prawem bądź
wykazują przejawy demoralizacji.

Zgodnie z art. 1 § 1 przepisy Ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletnich stosuje się do różnych grup
wiekowych ( od 0 do 21 lat):
 w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji – w stosunku do
osób, które nie ukończyły lat 18;
 w postępowaniu w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób,
które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu 13 lat, ale nie
ukończyły lat 17;

w

zakresie

wykonywania

środków

wychowawczych

lub

poprawczych – do ukończenia przez sprawcę 21 lat.

Zgodnie z art. 2 przewidziane w Ustawie o postępowaniu
w sprawach nieletnich działania podejmuje się,
gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści
się czynu karalnego.

CZYN KARALNY – to przestępstwa ( w tym również
skarbowe), określone m.in. w następujących artykułach
kodeksu wykroczeń:

Art.51 – zakłócanie porządku i spokoju publicznego;
Art.69 – przeciwko instytucjom państwowym (niszczenie znaków
umieszczonych przez organ państwowy);

Art.74

i

76

–

przeciwko

bezpieczeństwu

i

porządkowi

w komunikacji, np. uszkodzenie znaku drogowego, rzucanie
kamieniami w pojazd mechaniczny będący w ruchu;

Art. 119, 122, 124 – przeciwko mieniu, np. kradzież, paserstwo,
niszczenie cudzej rzeczy, gdy jej wartość nie przekracza
250zł.;

Art. 133 - przeciwko interesom konsumentów, np. nabycie biletów na
imprezy w celu odsprzedaży z zyskiem.

Praktyka – przykład
Wobec ucznia gimnazjum, który ukończył lat 13,
sąd rodzinny może zastosować przewidziane w ustawie
środki

( łącznie z umieszczeniem w zakładzie poprawczym),
jeżeli dopuści się czynu karalnego, czyli np. będzie posiadał
dilerkę z marihuaną, pobije kolegę, umyślnie wybije szybę
sąsiadowi czy kupi kradziony telefon komórkowy.

Środki wychowawcze
1. upomnienie;
2. zobowiązanie do określonego postępowania, a zwłaszcza do
naprawienia szkody, przeproszenia pokrzywdzonego, podjęcia

nauki lub pracy, zaniechania używania alkoholu lub środków
odurzających;
3. nadzór rodziców;

4. nadzór organizacji młodzieżowej, osoby godnej zaufania;
5. nadzór kuratora;
6. skierowanie do ośrodka terapeutycznego lub ośrodka
kuratorskiego;
7. zakaz prowadzenia pojazdów;

8. przepadek rzeczy uzyskanej z popełnienia czynu karalnego;
9. umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym
ośrodku

wychowawczym

albo

młodzieżowym

ośrodku

socjoterapii.

Środek poprawczy,
w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczy,
stosuje się wobec nieletniego, który popełnił czyn karalny
oraz jeżeli przemawia za tym wysoki stopień

demoralizacji, charakter czynu, a także wówczas, gdy
inne środki okazały się nieskuteczne.

