PRAWNA OCHRONA DÓBR
OSOBISTYCH CZŁOWIEKA,
W TYM NIETYKALNOŚCI
CIELESNEJ

DOBRA OSOBISTE
Dobra osobiste to wartości niematerialne, ściśle związane z osobą
ludzką. Przyjmuje się, że są to pewne ogólnospołecznie uznane
wartości, które dotyczą integralności cielesnej i psychicznej człowieka.
Wartości te są na tyle ważne, że podlegają ochronie prawnej!!
Zgodnie z kodeksem cywilnym za dobra osobiste uznajemy,
m.in.: zdrowie, sfery życia psychicznego, życie rodzinne, życie
prywatne, kult pamięci osoby zmarłej, poczucie przynależności
do określonej płci, wolność, cześć, swobodę sumienia, nazwisko lub
pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność
mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH
Dobra osobiste pozostają pod ochroną prawa cywilnego. Osoba, której
dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym, bezprawnym działaniem,
może żądać zaniechania tego działania. W razie, gdy doszło już do
naruszenia, osoba ta może także żądać, aby osoba, która naruszyła
jego dobro, usunęła skutki tego naruszenia.
Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite
ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI
CIELESNEJ
Naruszenie nietykalności cielesnej to występek polegający na
uderzeniu pokrzywdzonego lub naruszeniu jego nietykalności cielesnej
w inny sposób. Nietykalność cielesną osoby można naruszyć też
przez spoliczkowanie, popychanie, oplucie bądź oblanie płynem,
pobicie.
Art. 217a. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego
nietykalność cielesną w związku z podjętą przez niego interwencją
na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi lub ochrony bezpieczeństwa
lub porządku publicznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Przejawy zachowań naruszających dobra osobiste wśród
uczniów to:
 wulgarne przezywanie, naśmiewanie się, ośmieszanie,
obgadywanie, plotkowanie, zmyślanie,
 plucie,
 celowe wrabianie kogoś celu odegrania się na kimś, bądź
uniknięcia kary,
 chowanie rzeczy osobistych kolegów/koleżanek i ich
niszczenie, bójki,
 celowanie i rzucanie papierkami i przedmiotami w inne
osoby,
 narażanie swojego zdrowia i innych przez palenie
papierosów.

Jeżeli nieletni dopuszcza się czynu
zabronionego między 13 a 17 rokiem życia
sąd stosuje środki przewidziane w ustawie o
postępowaniu w sprawach nieletnich. W
wyjątkowych sytuacjach odpowiedzialność
może ponosić już 15-latek.

 KONTROLUJ SWOJE ZACHOWANIE!
 ZMIEŃ KIERUNEK AGRESJI NA DZIAŁANIA, KTÓRE
MOGĄ CI PRZYNIEŚĆ OSOBISTE KORZYŚCI,
NP. SPORT.
 PAMIĘTAJ, ŻE KAŻDY MA PRAWO DO OCHRONY
DÓBR OSOBISTYCH!
 TAM SIĘ KOŃCZY TWOJA WOLNOŚĆ, GDZIE
ZACZYNA SIĘ WOLNOŚĆ DRUGIEJ OSOBY!
 WIEDZ, ŻE PRZEPISY PRAWNE GWARANTUJĄ
BEZPIECZEŃSTWO KAŻDEMU, O ILE WSZYSCY
BĘDĄ JE STOSOWAĆ!
 REAGUJ NA ZŁO DOJRZALE

