
НЕБЕЗПЕЧНИЙ СВІТ НАСИЛЬСТВА ТА
ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ

В І С Н И К  Д Л Я  МО Л О Д І

Завдання, доручене у сфер� державного управл�ння, ф�нансується
за кошти, отриман� в�д Водзиславського пов�ту.



T H E  C E O ' S

M E S S A G E

Отже, якщо вам виповнилося 17 рок�в � ви вчинили д�яння, заборонене
законодавством, ви вчиняєте злочин або проступок, за який несете
в�дпов�дальн�сть як повнол�тн�й.
Однак, якщо йому ще немає 17 рок�в, в�н вважається неповнол�тн�м.

„Неповнол�тня” - особа, як�й на момент вчинення правопорушення не
виповнилося 17 рок�в, але виповнилося 13 рок�в.

Пам'ятайте!
Неповнол�тня особа несе

в�дпов�дальн�сть за вчинення
будь-яких заборонених д�й, а

саме:
 - правопорушення;

- податкове
правопорушення;

 
 

Хто  такий  неповнол �тнього ?
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добре,
обмеження свободи,
позбавлення вол�,
25 рок�в позбавлення вол�,
дов�чне ув'язнення.

Ви знаєте, що таке злочин?
Злочин - це д�яння людини, заборонене п�д покаранням за злочин або проступок
законом, що д�яло на момент його вчинення, протиправне, винне та сусп�льно
шк�дливе в б�льш�й н�ж незначн�й м�р�.

Каталог покарань за вчинення злочину:

ДОБРЕ ЗНАТИ!!



Ви знаєте, що таке проступок?
Проступок — це сусп�льно шк�дливе д�яння, заборонене законодавством, що
д�яло на момент його вчинення, загрожує арештом, обмеженням вол�, штрафом
до 5000 злотих або доганою.

Ви знаєте, що таке насильство?
Насильство – це будь-яке використання вашої сили, завдаючи страждання або
запод�яння шкоди �нш�й людин� для досягнення вашої мети.

Ви знаєте, що таке карана погроза?
Будь-яка повед�нка, в як�й ви погрожуєте вчинити злочин проти �ншої особи,
включаючи найближчу до вас особу (наприклад, батьк�в, брат�в � сестер, бабусь,
д�дус�в чи колег), буде каратися законом, � ця особа насправд� в�дчуває, що ви
загрожуєте, � боїться, що ваша погроза буде бути виконаним. Не має значення,
чи використовуєте ви лише слова, жести чи письмову форму.

Наприклад, залиш його вв�мкненим, а то я тебе так стукну, що ти
б�льше не встанеш.
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розб�йн� злочини - вимагання, крад�жки, розб�й;
крад�жки;
крад�жка з� зломом;
участь у б�йц� та побиття;
порушення ф�зичної недоторканност�;
знищення або пошкодження чужого майна.

   Найб�льш поширен� злочини, вчинен� неповнол�тн�ми:

 



Розб�йн� злочини – чи знаєте ви, як їх в�др�знити?

Розб�й, крад�жка та вимагання – це 3 р�зн� злочини, як� часто
плутають один з одним. Отже, як їх в�др�знити?

Пограбування – це д�яння людини, яке полягає у застосуванн� насильства з
метою крад�жки, наприклад, штовхання ж�нки та розриву її гаманця.

Крад�жка злод�я спричинена тим, що змовник використовує майно п�сля
крад�жки для затримання заборонених ос�б, напр. вирвавши м�шок з брук�вкою,
а пот�м схопивши чолов�ка, який хот�в допомогти їй знайти її майно.

Вимагання пограбування – це д�яльн�сть, у як�й зловмисник застосовує
насильство чи погрози, змушуючи жертву повернути грош� чи ц�нност�,
наприклад, якщо ви не дасте мен� грошей, я п�дпалю ваш будинок.

 

Крад�жка - злочин чи др�бне правопорушення?
Крад�жка може бути як злочином, так � др�бним
правопорушенням, залежно в�д вартост� предмета,
який ви берете. Тому правопорушенням вважається
д�яння, якщо варт�сть з�браного предмета не
перевищує 500 злотих. Однак, якщо варт�сть
викраденого перевищує 500 злотих (наприклад,
500,01 злотих), д�яння є злочином.

крад�жки та крад�жки з� зломом
Крад�жка з� зломом має м�сце, коли зловмисник, щоб вчинити крад�жку, долає
перешкоду у вигляд� захисного елемента, наприклад, нав�сний замок, замок,
електронний захист тощо.

 

ц�кавий
Чи знаєте ви, що

використання чужої плат�жної
картки – це крад�жка та

крад�жка.
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необх�дн�сть участ� не менше
трьох ос�б, 

взаємна атака вс�х причетних до
неї людей.

Боротьба: 

Боротьба � батарея - знаєте р�зницю?
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необх�дн�сть участ� не менше
трьох ос�б,

ч�тке розмежування м�ж
нападниками та особою чи
особами, як� захищаються.

батарея :

ц�кавий
Чи знаєте ви, що вас
можуть притягнути до

крим�нальної
в�дпов�дальност� лише за

участь у б�йц�.

Крим�нальна в�дпов�дальн�сть за
участь у б�йц� чи побоях – в�д
чого залежить?

Покаранням є лише участь у б�йц� або
побоях (до 3 рок�в позбавлення вол�). 

Судим�сть тим б�льша, чим б�льша шкода
здоров’ю потерп�лого (тяжке
ушкодження здоров’я – позбавлення
вол� на строк в�д 6 м�сяц�в до 8 рок�в).
Якщо насл�дком б�йки або побиття стала
смерть людини, винному загрожує
покарання у вигляд� позбавлення вол� на
строк в�д одного до десяти рок�в.

Це будь-як� д�ї проти �ншої людини, як� для них неприйнятн�, наприклад, удари,
удари ногами, штовхання, щипки, укуси, ляпаси, виривання волосся, плювки
або збивання окуляр�в.

Порушення т�лесної недоторканност� є злочином, якщо воно спричинило шкоду
здоров’ю, тобто порушення роботи орган�зму, наприклад, перелом руки чи
ноги.

 

Що таке порушення ф�зичної недоторканност�?



Наркотичним засобом є будь-яка речовина, що д�є на мозок людини.
Серед �нших оп�ати та їх пох�дн� (героїн, морф�н, кодеїн), метадон,
петидин, конопля або кокаїн. 

Психотропн� речовини включають, серед �ншого, галюциногени,
стимулятори - наприклад, амфетам�ни, заспок�йлив�, снод�йн� та деяк�
знеболююч�.

Психоактивн� речовини та психотропн� речовини – це х�м�чн� сполуки,
як� впливають на функц�онування мозку людини, � їх вплив може
викликати зм�ни сприйняття, настрою, св�домост�, пам’ят� та розлад�в
повед�нки.
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Наркоман�я - це залежн�сть в�д вживання наркотик�в (наркотичних або
психоактивних речовин).

 

Ви знаєте, що таке наркоман�я?

 

ВИ ЦЕ ПОВИННІ ЗНАТИ!!

Неповнол�тн�, як правило, не п�длягають покаранню, але несуть
в�дпов�дальн�сть як за збер�гання, дарування, схиляння до вживання, так � збут
наркотичних засоб�в чи психотропних речовин у судовому порядку у справах
с�мей. 

Ви повинн� знати, що в�дпов�дно до ст. 58 Закону про боротьбу з наркоман�єю
особа, яка передає �нш�й особ� наркотики, сприяє чи дозволяє або спонукає до
вживання наркотик�в, загрожує покаранню у вигляд� позбавлення вол� на
строк до 3 рок�в.

Надання, сприяння чи дозв�л на використання вищезгаданого заход�в,
неповнол�тньому загрожує покарання у вигляд� позбавлення вол� на строк в�д
6 м�сяц�в до 8 рок�в.

Варто знати, що за передачу наркотик�в �нш�й особ� може бути накладено б�льш
суворе покарання, якщо ця особа працює на прибуток (бажає отримати
ф�нансову чи особисту вигоду). Дане правопорушення карається
позбавленням вол� на строк в�д одного до десяти рок�в.
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За лише збер�гання наркотик�в загрожує позбавлення вол� на строк до 3
рок�в.

З �ншого боку, за збер�гання великої к�лькост� наркотик�в передбачено
покарання у вигляд� позбавлення вол� на строк в�д одного до 10 рок�в. Якщо
суд визнає д�яння незначним нещасним випадком, зловмиснику загрожує
штраф, обмеження вол� або позбавлення вол� на строк до один р�к.

Ви знаєте, що станеться, якщо пол�ц�я
виявить вас на наркотиках?

Якщо ви неповнол�тн�й, вас можуть пом�стити в
реан�мац�йне в�дд�лення пол�ц�ї п�д ц�лодобове
нагляд м�л�ц�онера (вихователя). Вам потр�бно
знати, що може бути прийнято р�шення: пом�стити
вас у притулок для неповнол�тн�х чи тимчасово
пом�стити у виховний заклад.

порушення спокою або громадського порядку - наприклад, гучн� звуки,
гучн� крики, в�дтворення гучної музики або активац�я сигнал�зац�ї в
громадських м�сцях;
засм�чення громадських м�сць;
перешкоджання або недопущення використання комунальних послуг –
наприклад, копання, виривання лавок у парку, на пол� та розм�щення
р�зноман�тних напис�в на ст�нах буд�вель, парканах чи автобусних зупинках;
знищення або видалення розм�щених державними органами
оголошень, �нформац�йних та попереджувальних знак�в. (Варта знати,
що ц� знаки недарма. Їхня мета – �нформувати та попереджати громадян, а
їх в�дсутн�сть може призвести до тяжких насл�дк�в.);

 

Правопорушення, як� найчаст�ше вчиняють неповнол�тн�:
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непристойна вит�вка - наприклад, турбота про ф�з�олог�чн� потреби в
громадському м�сц� або лежачи на тротуар� в нетверезому стан�;
 крад�жка, привласнення чужих речей;
знищення або пошкодження чужого майна;
волод�ння небезпечними предметами в громадському м�сц�, наприклад
ножем, бейсбольною битою, мачете, сокирою тощо (волод�ння цими
�нструментами не завжди буде вважатися правопорушенням, але лише за
наявност� обґрунтованої п�дозри, що вони можуть бути використан� для
вчинити злочин.);
керування транспортними засобами без вод�йського посв�дчення чи
мопедної картки – наприклад, вод�ння батьк�вського автомоб�ля без
вод�йських прав є правопорушенням. (Те ж саме стосується їзди по дороз� на
мопед� чи квадроцикл�. Для цього також потр�бн� в�дпов�дн� дозволи, без
яких за кермо краще не с�дати.);
зл�сно дражнити �ншу людину з метою ввести її в оману - наприклад,
дражнити л�тню людину, хоча для вас або ваших колег це можуть бути лише
невинн� жарти.

 

У раз� втручання пол�ц�ї проти вас, ви зобов’язан� надати
прац�вникам м�л�ц�ї свої персональн� дан� (так звану
�дентиф�кац�йну картку) для встановлення та п�дтвердження ваших
персональних даних. Якщо у вас є документ, що посв�дчує особу,
ви повинн� показати його в пол�ц�ї. Якщо у вас немає документа з
собою, достатньо вказати свої дан�. Якщо ви не дотримуєтеся
вказ�вок пол�цейських або унеможливлюєте чи ускладнюєте їхню
д�яльн�сть, наприклад, надаючи неправдив� дан�, ви робите
правопорушення, за яке вас нав�ть можуть заарештувати. 

 

Введення в оману державного органу.

Крим�нальна в�дпов�дальн�сть за проступки
регулюється Кодексом про др�бн�

правопорушення.
 

ПАМ'ЯТАЙТЕ
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�дентиф�кувати неповнол�тню,

затримання неповнол�тнього,

особистий контроль,

перегляд вм�сту багажу,

пошук,

затримання,

допиту.

Пол�ц�я при виконанн� службових обов’язк�в має право: 

а також шляхом зд�йснення д�яльност� щодо неповнол�тнього
виконавця крим�нального правопорушення для:

 

зобов'язання в�дшкодувати запод�яну шкоду, 
виконання конкретних роб�т чи послуг для потерп�лого чи м�сцевої громади,
вибачення у потерп�лої сторони,
навчатися або працювати, або брати участь у в�дпов�дних осв�тн�х,
терапевтичних або навчальних заходах,
утримуватися в�д перебування в певних середовищах або м�сцях,
утримання в�д вживання алкоголю або будь-яких �нших речовин для
доведення до стану сп’ян�ння.

За вчинен� правопорушення можуть бути застосовано заходи
крим�нальної в�дпов�дальност�, передбачен� Кодексом про
др�бн� правопорушення, наприклад у вигляд�:

арешт;
обмеження свободи;
штраф;
догана.

 

Перел�к стягнень, призначених судом за вчинен� правопорушення:
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Ви знаєте, що таке деморал�зац�я?

Деморал�зац�я включає недотримання основних моральних принцип�в,
в�дсутн�сть дисципл�ни �, як насл�док, вчинення правопорушень чи злочин�в.

Найпоширен�шими проявами деморал�зац�ї у неповнол�тн�х є: пал�ння,
вживання алкоголю, вживання наркотик�в, застосування агрес�ї та насильства,
вандал�зм, передчасне статеве життя, використання вульгарної лексики,
прогули або втеча з дому. До деморал�зац�ї належать � б�льш важк� справи, т.е.
участь у злочинному угрупованн�, проституц�я, наркоман�я та алкогол�зм.

Ус� вищезазначен� прояви
деморал�зац�ї неповнол�тн�х
можуть бути п�дставою для
порушення справи у справах
неповнол�тн�х у с�мейному

суд�.

пам'ятати! 

Пол�ц�я має право встановити вашу
особу.
Пол�ц�я пов�домить ваших батьк�в �
в�ддасть вас п�д їхню оп�ку, або вас
пом�щать до в�дд�лення нев�дкладної
допомоги чи витверезника або
затримають у в�дд�ленн� пол�ц�ї.
С�мейний суд може порушити проти
вас справу про деморал�зац�ю.

1.

2.

3.

Ви знаєте, що з вами може статися
за порушення закону?

С�мейний суд може зобов’язати неповнол�тнього:

нагляд за прац�вником пробац�ї;
направлення до центру пробац�ї та до громадської орган�зац�ї чи установ, що
займаються роботою з неповнол�тн�ми;
влаштування в молод�жний осв�тн�й центр або в прийомну с�м’ю;
пом�щення до виправної установи (т�льки неповнол�тнього, який досяг 13
рок�в � вчинив крим�нальне правопорушення).



КУРАТОРСЬКИЙ НАГЛЯД
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ПАМ'ЯТАЙТЕ!

Неповнол�тня особа, яка досягла 15 рок�в � вчинила найтяжч� злочини
(наприклад, вбивство, зґвалтування, тяжке ушкодження здоров’я), може
бути покарана так само, як � доросла особа!

 

Кого може контролювати �нспектор пробац�ї?

Оф�цер пробац�ї може бути призначений неповнол�тньому, тобто особ� в�д 13 до 17
рок�в, яка вчинила крим�нальне правопорушення, а також особ�, яка ще не набула
повнол�ття, повед�нка якої св�дчить про деморал�зац�ю.

Чи знаєте ви, хто такий �нспектор пробац�ї � як� його завдання?

Мета нагляду оф�цера пробац�ї – допомогти молод�й людин� з�йти з дороги, роз�рвати
контакти з навколишн�м середовищем, що негативно впливає на нього, знайти
корисну мету у своєму житт� та почати краще життя. Провадження у справах
неповнол�тн�х має допомогти у в�дмов� в�д неналежного та незаконного способу
життя. Нагляд за прац�вником пробац�ї у справах неповнол�тн�х полягає в орган�зац�ї
та проведенн� заход�в, спрямованих на допомогу неповнол�тньому у зм�н�
неприйнятних повед�нок � ставлення.

 

З хибного шляху завжди можна повернути
назад!

Н�коли не здавайся!
Н�коли не п�зно!

 

Автор: мгр Паул�на Бартн�к



По вс�й Польщ� д�є понад 1500 пункт�в безкоштовної правової допомоги � кер�вництво. Це є
результатом набрання чинност� Законом про безоплатну правову допомогу, безкоштовн�
громадянськ� консультац�ї та правову осв�ту.

Кожен, хто не може дозволити соб� платну консультац�ю � подає в�дпов�дну декларац�ю,
може скористатися безкоштовною консультац�єю.

Юристи Фонду «Тогатус Pro Bono» надають безкоштовн� юридичн� консультац�ї в пунктах
безоплатної правової допомоги пов�т�в, з якими Фонд уклав угоди.

Запрошуємо ознайомитися з правилами надання безоплатної правової допомоги.

БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА - 
ГРОМАДСЬКА КОНСУЛЬТАЦІЯ

www.fundacja.togatus.pl
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Д�знайтеся, як � де отримати безкоштовну консультац�ю


