PRZESTĘPCZOŚĆ
NIELETNICH
KONSEKWENCJE
PRAWNE RYZYKOWNYCH
ZACHOWAŃ

przestępstwo

zbrodnia

występek

Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności
na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą (25 lat pozbawienia
wolności, kara dożywotniego pozbawienia wolności).

Występkiem jest czyn zagrożony grzywną (powyżej 30 stawek
dziennych), ograniczeniem wolności (od 1 do 12 miesięcy) albo
karą przekraczającą miesiąc pozbawienia wolności.

KOGO NAZYWAMY NIELETNIM?
( art. 1 § 1 ustawy z dn. 26.10.1982 r. o postępowaniu w
sprawach nieletnich )
Nieletni to:

a) osoba, która dopuściła się czynu karalnego po
ukończeniu 13 lat, ale nie ukończyła lat 17;

b) osoba, która nie ukończyła lat 18, wykazująca przejawy
demoralizacji;
c) osoba do lat 21, względem której zostały orzeczone
środki wychowawcze lub poprawcze

Co to jest czyn karalny?
( art. 1 § 2 pkt.2 ustawy z dn. 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich )

Czyn karalny - w myśl przepisów (art.1 § 2 pkt. 2 u.p.n)
jest to czyn zabroniony przez Ustawę jako przestępstwo
(art.1 k.k.), a więc zbrodnia lub występek (art. 7 § 2 i 3
kodeksu karnego), przestępstwo skarbowe (art. 53 § 2
k.k.s.) oraz wykroczenie określone w następujących
przepisach Kodeksu wykroczeń:
• art.51 (zakłócanie porządku publicznego),
• art.69 (niszczenie i uszkadzanie znaków umieszczonych
przez organ państwowy),
• art.74 (uszkadzanie znaków lub urządzeń
zapobiegających niebezpieczeństwu),

Co to jest czyn karalny?
( art. 1 § 2 pkt.2 ustawy z dn. 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich )

• art.76 (rzucanie kamieniami w pojazd będący w ruchu),
• art. 85 (samowolna zmiana znaków lub sygnałów
drogowych),
• art. 87 (prowadzenie pojazdów przez osobę będącą po
użyciu alkoholu),
• art.119 (kradzież lub przywłaszczenie mienia o wartości obecnie do 250 zł),
• art.122 (paserstwo mienia o wartości - obecnie do 250 zł),
• art.124 (niszczenie lub uszkadzanie mienia, jeśli szkoda nie
przekracza – obecnie 250 zł),
• art.133 (spekulacja biletami wstępu),
• art.143 (utrudnianie korzystania z urządzeń
przeznaczonych do użytku publicznego).

Czyn karalny obejmuje wszystkie przestępstwa
ścigane z oskarżenia publicznego, na wniosek
oraz oskarżenia prywatnego, jak również
wszystkie jego formy stadialne, takie jak
dokonanie, usiłowanie, przygotowanie,
a także formy zjawiskowe przestępstwa, takie
jak: sprawstwo, podżeganie i pomocnictwo.

TRENDY PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH
Zdarzenia przestępcze będące udziałem osób nieletnich w dużym stopniu
nacechowane są elementami agresji tak fizycznej jak i psychicznej.
Szacunkowe dane wskazują, że w ogólnej liczbie przestępstw popełnionych
przez nieletnich przestępstwa, w których stwierdzono agresję psychiczną
bądź fizyczną stanowiły do 60% w całej przestępczości nieletnich.

Chodzi głównie o zdarzenia z kategorii: przestępstwa rozbójnicze,
bójka, pobicie, groźby karalne, naruszenie nietykalności cielesnej itp.
Zjawiskiem zauważalnym jest również niewspółmierność
zachowań agresywnych ze strony nieletnich do sytuacji,
w których się ci nieletni znajdują.

Obowiązujące przepisy
• Ustawa o postępowaniu w sprawach
nieletnich z dnia 26 października 1982 r.
(Dz.U. nr 11 poz. 109 z 2002 r. ze zm.)
• Kodeks Postępowania Karnego
(Dz.U. nr 89 poz. 555 ze zm. - rok 1997)
• Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. nr 35 poz. 230 z 1982 roku ze zm.)
• Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 24 kwietnia
1997 r. (Dz.U. nr 75 poz.468)

DEMORALIZACJA: zespół różnych negatywnych
zachowań manifestowanych przez nieletnich,
występujących systematycznie i mających utrwalony
charakter np.:
 naruszenie zasad współżycia społecznego,
 popełnianie czynu zabronionego-karalnego / między innymi
palenie papierosów /,
 systematyczne uchylanie sie 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,

Demoralizacja wg. Ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich.
• Art. 4 § 1
„Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących
o demoralizacji nieletniego, w szczególności

naruszenie zasad współżycia społecznego,
popełnienie czynu zabronionego, systematyczne
używanie alkoholu
lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan
odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo,
udział w grupach przestępczych ma społeczny obowiązek
odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim
zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna
nieletniego właściwego organu, szkoły, sądu
rodzinnego, policji lub innego”

WYBRANE ZAGADNIENIA Z USTAWY
O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

Zgodnie z przepisami Ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii w Polsce karane jest:
 posiadanie każdej ilości środków odurzających lub
substancji psychotropowych (art. 48)
 wprowadzanie do obrotu środków odurzających (art. 43)
 udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich
użycia oraz nakłanianie do użycia (art. 45 i 46)
 wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających
(art. 40)

CZYNY KARALNE ŚCIGANE Z URZĘDU
 Wymuszenia rozbójnicze
 Rozboje
 Kradzieże rozbójnicze
 Kradzieże
 Kradzieże z włamaniem
 Bójki i pobicia
 Rozpijanie małoletniego (dostarczanie alkoholu,
ułatwianie spożycia, nakłanianie do spożycia)
 Posiadanie, udzielanie, nielegalny obrót i nakłanianie do
używania narkotyków
 Posiadanie niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów
stanowiących zagrożenie i mogących służyć do
przestępstwa.

NA WNIOSEK OSOBY POKRZYWDZONEJ LUB JEJ
PRAWNEGO OPIEKUNA ŚCIGANE SĄ CZYNY TAKIE JAK:

 GROŹBY KARALNE
 NARUSZENIE NIETYKALNOŚCI
CIELESNEJ (poprzez uderzenie innej osoby, kopanie,
popchnięcie, przewrócenie, pociągnięcie za włosy, plucie)

Kiedy nieletni może odpowiadać przed sądem jak
dorosły?

Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego
określonego w niżej wymienionych artykułach Kodeksu karnego:
art. 134 - "Kto dopuszcza się zamachu na życie Prezydenta RP"
art. 148 § 1,2 lub 3 - "Kto zabija człowieka"
art. 156 § 1 lub 3 - "Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu"
art. 163 § 1 lub 3 - "Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu
wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach"
art. 166 - "Kto stosuje podstęp albo gwałt na osobie lub groźbę bezpośredniego
użycia takiego gwałtu, przejmuje kontrolę nad statkiem wodnym lub
powietrznym"
art. 173 § 1 lub 3 - "Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub
powietrznym"
art. 197 § 3 - "Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia określonego w § 1 lub 2
działając ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z inną osobą"
art. 252 § 1 lub 2 - "Kto bierze lub przetrzymuje zakładnika"
art. 280 - " Kto kradnie, używając przemocy wobec osób lub grożąc
natychmiastowym jej użyciem"

W tych przypadkach osoba nieletnia, która
popełniła czyn po ukończeniu 15 roku życia
może odpowiadać jak dorosły, jeżeli
okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju
sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste
za tym przemawiają, a w szczególności,
jeżeli poprzednio stosowane środki
wychowawcze lub poprawcze okazały się
bezskuteczne ( art. 10 § 2 k.k.).

Pamiętaj!!!

Policjant ma prawo legitymowania osób,
gdy ustalenie ich tożsamości jest niezbędne do wykonywania
czynności służbowych, a w szczególności w celu:
1. identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa
lub wykroczenia,
2. ustalenia świadków zdarzenia powodującego naruszenie
bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
3. wykonywania polecenia wydanego przez sąd, prokuratora,
organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
4. identyfikacji osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako
sprawców przestępstw lub wykroczeń,
5. poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się
przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości.

LEGITYMOWANIE OSÓB

W celu ustalenia tożsamości policjant ma
prawo zażądać od nas, np. na ulicy okazania
dokumentu tożsamości (dowodu osobistego,
paszportu, legitymacji), ale nie może tego
zrobić bez powodu, musi podać przyczynę oraz
jej podstawę prawną.
Policjant winien się przedstawić podając swój
stopień, imię i nazwisko. Funkcjonariusz nie
umundurowany okazuje legitymację służbową
tak, byśmy mogli ją odczytać.

KONTROLA OSOBISTA
Policjant ma prawo dokonać kontroli osobistej
w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia
popełnienia przez osobę poddawaną kontroli czynu
zabronionego pod groźbą kary, gdy kontrola ma na
celu zabezpieczenie lub ujawnienie dowodów albo
rzeczy mających związek z realizacją czynu
zabronionego.
Jeśli istnieje uzasadniona przyczyna (np. podejrzenie o
posiadanie rzeczy pochodzące z przestępstwa). Policja może
zarządzić kontrolę osobistą, a także przeglądanie zawartości
bagaży i sprawdzanie ładunku w portach i na dworcach oraz w
środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego.

Przeszukanie (Art. 219 § 1 KPK.)
W celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego
doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu
znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie
lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym, można
dokonać przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli
istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że
osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się
znajdują.
Przeszukanie może być dokonane w pomieszczeniach
mieszkalnych oraz innych miejscach np. w piwnicy, garażu.
Można również dokonać przeszukania rzeczy, takich jak
bagaże, skrzynie, kufry i inne.

Dokumenty, uprawniające policjanta do dokonania
przeszukania, to:
a) postanowienie sądu lub prokuratora,
b) nakaz kierownika właściwej jednostki Policji,
c) legitymacja służbowa funkcjonariusza Policji przeszukanie na legitymację służbową przeprowadza
się w sytuacjach nie cierpiących zwłoki.

W Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich
z dnia 15 września 2000r. wprowadzono zapis mówiący
o możliwości zatrzymania przez Policję, a

następnie umieszczeniu nieletniego w Policyjnej
Izbie Dziecka. Zatrzymania nieletniego w
Policyjnej Izbie Dziecka dokonuje tylko Policja.
Policja może umieścić w tej izbie tylko takiego nieletniego,
co, do którego istnieje uzasadnione przypuszczenie, że
popełnił czyn karalny w sytuacji, gdy występuje
przynajmniej jedna z trzech przesłanek:
a) uzasadniona obawa ukrycia się nieletniego,
b) uzasadniona obawa zatarcia śladów czynu,
c) niemożliwość ustalenia tożsamości nieletniego.

Izba Wytrzeźwień
Umieszczenie nieletniego w izbie wytrzeźwień dokonuje się w
przypadkach:
 nieletni będąc pod wpływem alkoholu swoim zachowaniem
dawał powód do zgorszenia w miejscu publicznym.
 niemożliwym okazało się doprowadzenie go do miejsca
zamieszkania lub pobytu,
okazał się sprawcą czynu karalnego, ale stan odurzenia
wyklucza umieszczenie go w Policyjnej Izbie Dziecka,
został zatrzymany w innych okolicznościach, ale stan
nietrzeźwości wyklucza umieszczenie go w pogotowiu
opiekuńczym.

NIESTETY O TYM, ŻE UMIESZCZONO NIELETNIEGO
W IZBIE WYTRZEŹWIEŃ DOWIE SIĘ WIELE OSÓB.
POMYŚL, ZANIM POPEŁNISZ BŁĄD!!!

Nieletni pozostaje do wytrzeźwienia na
okres nie dłużej niż 24 godziny.
O umieszczeniu nieletniego w izbie
wytrzeźwień zawiadamia się rodziców
lub opiekunów oraz sąd rodzinny.
SZKOŁA TEŻ ZOSTANIE O TYM POWIADOMIONA

TRENDY PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH
Niepokojącym zjawiskiem w obrębie zjawiska przestępczości nieletnich
jest rosnący udział w zdarzeniach wyczerpujących znamiona przestępstwa
bądź wykroczenia osób, które nie ukończyły lat 13 - małoletnich,
oraz obniżanie się wieku "inicjacji przestępczej".
Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby takie nie odpowiadają " karnie"
za swoje czyny, prowadzone są jedynie czynności o charakterze opiekuńczo
wychowawczym.
Niepokój budzi zarówno fakt zwiększającej się z roku na rok liczby osób
małoletnich wchodzących w konflikt z prawem jak i to, że coraz częściej czyny
popełniane przez te osoby mają duży ciężar gatunkowy: rozboje, włamania,
kradzieże.

Przykładowe sytuacje, gdy zachowania ucznia
względem nauczyciela
mogą być traktowane jako przestępstwo
Groźba karalna - art. 190 kodeksu karnego
... kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej
szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza
w zagrożonym uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2 ...
Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 222 §1 kk
„Kto narusza nietykalność cielesną
funkcjonariusza publicznego lub osoby do
pomocy przybranej podczas wykonywania
obowiązków służbowych podlega grzywnie
lub karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Naruszenie
- Uderzenie lub podziałanie na ciało
pokrzywdzonego,
np. popchnięcie, szarpanie za włosy,
oblanie wodą, itp. (bez uszczerbku na
zdrowiu)

Przykładowe sytuacje, gdy zachowania ucznia względem nauczyciela
mogą być traktowane jako przestępstwo

Groźba karalna - art. 190 kodeksu karnego
Przestępstwo groźby karalnej polega na grożeniu innej osobie popełnieniem
przestępstwa na jej szkodę, lub na szkodę osób jej najbliższych, a sposób,
w jaki ta groźba została wyrażona uzasadnia obawę, że może być spełniona.
Groźba może być kierowana przeciwko osobie - pobicie, zabicie, okaleczenie,
fałszywe oskarżenie itp. lub przeciwko mieniu osoby - zniszczenie samochodu,
spalenie domu, wybicie szyb w mieszkaniu itp.

Dla bytu przestępstwa z art. 190 kk istotne jest by groźba wzbudziła obawę
(subiektywną, odczuwalną w sensie psychicznym) u osoby, do której została
skierowana, nie ma natomiast znaczenia czy istnieją obiektywne warunki
zrealizowania groźby jak również to czy sprawca rzeczywiście zamierzał ją spełnić.
Popełnienie przestępstwa następuje w momencie, gdy groźba została skierowana
(słownie, pisemnie, za pomocą gestu lub w inny sposób) do osoby.
Można powiedzieć, że przepis art. 190 kk chroni prawo człowieka do wolności
od strachu.

Przykładowe sytuacje, gdy zachowania ucznia względem nauczyciela
mogą być traktowane jako przestępstwo

Zmuszanie do określonego zachowania - art. 191 kk
...kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w
celu zmuszenia innej osoby do określonego działania,
zaniechania lub znoszenia podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3...
Ściganie następuje z urzędu.

Zmuszanie do określonego zachowania - art. 191 kk
Działanie przestępne określone w tym przepisie polega na użyciu wobec
osoby przemocy (chodzi tu o przemoc w sensie fizycznym, bezpośrednim np.
przytrzymanie, wypchnięcie z pomieszczenia, nie wpuszczenie do
pomieszczenia) albo groźby bezprawnej w celu zmuszenia jej do określonego
zachowania, zaniechania lub znoszenia - niezgodnego z wolą tej osoby.
Dla bytu przestępstwa nie jest istotne czy pokrzywdzony uległ groźbie bezprawnej
lub przemocy zastosowanej przez sprawcę.
Przestępstwo dokonuje się już w momencie zastosowania groźby lub przemocy.
Przepis ten chroni prawo człowieka do wolności i swobody postępowania.

Przykładowe sytuacje, gdy zachowania ucznia względem nauczyciela
mogą być traktowane jako przestępstwo

Zniesławienie - art. 212 kk
...kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę
prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości
prawnej o takie postępowanie lub właściwości które mogą
poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę
zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub
rodzaju działalności podlega karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku...
Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Przykładowe sytuacje, gdy zachowania ucznia względem nauczyciela
mogą być traktowane jako przestępstwo

Zniesławienie - art. 212 kk
Przepis ten chroni przed zniesławieniem dobre imię człowieka, grupy osób,
instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości
prawnej.
Zniesławienie polega na pomawianiu podmiotów wymienionych wyżej o
postępowanie lub właściwości mogące poniżyć je lub narazić na utratę
zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu:
- postępowanie i właściwości - np. niekompetencja, utrata zdolności do
wykonywania
zawodu,
alkoholizm,
uzależnienie
od
środków
psychoaktywnych, właściwości to także cechy charakteru, umysłu, zdolności
lub ich brak, stan fizyczny zdrowotny itp.
- utratę zaufania - niezbędnego do wykonywania określonego zawodu np.
nauczyciela czy lekarza.
Dla istoty przestępstwa nie jest niezbędny skutek w postaci poniżenia lub utraty
zaufania wystarczy tu samo zagrożenie, możliwość jego nastąpienia.
O tym czy wiadomości są zniesławiające nie decyduje subiektywne odczucie
pokrzywdzonego, lecz ocena obiektywna tzn. czy w odczuciu społecznym jest to
zniesławienie.

Przykładowe sytuacje, gdy zachowania ucznia względem nauczyciela
mogą być traktowane jako przestępstwo

Zniewaga - art. 216 kk
...kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod
jej nieobecność lecz publicznie lub w zamiarze, aby
zniewaga do tej osoby dotarła podlega grzywnie albo karze
ograniczenia wolności...
Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Przykładowe sytuacje, gdy zachowania ucznia względem nauczyciela
mogą być traktowane jako przestępstwo

Zniewaga - art. 216 kk
Przepis chroni godność osobistą człowieka.
Zniewaga to inaczej zachowanie wyrażające pogardę dla innej osoby
wyrażoną zwykle w postaci epitetu słownego, ale można ją także
wyrazić pismem, wizerunkiem obelżywym, gestem, działaniem bądź
zaniechaniem.

O uznaniu danego zachowania za zniewagę decydują
utrwalone zwyczaje społeczne, a nawet środowiskowe.
Zniewaga może być dokonana w obecności osoby znieważanej
lub pod jej nieobecność, lecz publicznie albo niepublicznie,
ale z zamiarem by dotarła ona do osoby znieważonej.

Przykładowe sytuacje, gdy zachowania ucznia względem nauczyciela
mogą być traktowane jako przestępstwo

Naruszenie nietykalności cielesnej - art. 217 kk
...kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego
nietykalność cielesną podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku...
Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

ŚRODKI WYCHOWAWCZO - POPRAWCZE (stosowane najczęściej)

Przez Policję:

 rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze
 powiadamianie rodziców o negatywnym zachowaniu dziecka
 powiadamianie szkół, przedstawicieli instytucji i organizacji o
przejawach demoralizacji
 wnioskowanie do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o zastosowanie
środków wychowawczych i poprawczych lub ich zmianę

Przez Sąd Rodzinny:

 upomnienie
zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody
 ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego rodziców lub
opiekunów
 zastosowanie nadzoru kuratora
 przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu
karalnego
 umieszczenie w ośrodku wychowawczym lub szkolnowychowawczym
umieszczenie w zakładzie poprawczym

Naruszenie nietykalności cielesnej - art. 217 kk
Przepis chroni prawo człowieka do nietykalności cielesnej.
Przestępstwo to nie wiąże się jednak z narażeniem zdrowia
na szwank, nie jest uszkodzeniem ciała lub rozstrojem
zdrowia - nie powoduje, bowiem zmian anatomicznych ani
fizjologicznych w organizmie ludzkim.
Typowym działaniem jest uderzenie innej osoby (najczęściej ręką),
może to być również np. kopnięcie, popchnięcie, przewrócenie,
pociągnięcie za włosy, oplucie, rzucenie w osobę jakimś przedmiotem,
oblanie wodą lub nieczystościami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA RODZICÓW
WYNIKAJĄCA Z WŁADZY RODZICIELSKIEJ
Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą
rodzicielską.
Rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy
rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla
dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.

Rodzice odpowiadają również materialnie za twoje czyny,
np. jeśli grając w piłkę stłuczesz sąsiadowi szybęTwoi rodzice muszą za nią zapłacić.
Jeśli zniszczysz ławkę w szkole lub inną rzecz Twoja rodzina
musi ponieść koszty naprawy wyrządzonej szkody, a wtedy
o nowych spodniach, kurtce, czy butach możesz pomarzyć.

Źródła:
Materiały opracowane przez Komendę Wojewódzką w
Krakowie
Przewodnik po wybranych przepisach prawnych w sprawach
nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością,
opracowany przez KW w Łodzi
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