
Kazus  nr 1 – 20 luty 2018 

 

Jan Koza został oskarżony o to , że: 

  

1.     w dniu 15 czerwca 2017r w Gliwicach , działając wspólnie i w porozumieniu z drugą 

nieustaloną osobą , po uprzednim wejściu do sklepu monopolowego „Butelka” przy 

ulicy Kwiatowej , grożąc właścicielce sklepu Annie Maj użyciem przemocy, zabrał w 

celu przywłaszczenia dwie butelki  wódki Dębowa  wartości 56 zł , tj o czyn z art. 280 

§  1 kk 

2.     w dniu 20 czerwca 2017 r  w Gliwicach uszkadzając klamkę włamał się do 

samochodu marki KIA należącego do Tadeusza Bosa po czym zabrał w celu 

przywłaszczenia znajdujący się we wnętrzu pojazdu komputer marki Lenovo wartości 

ok. 2500 zł tj. o czyn z art. 279 §  1 kk 

 Sąd Rejonowy w Gliwicach  wyrokiem z dnia 12 stycznia 2018r sygn. akt  III K 1112/ 17  

uznał oskarżonego Jana Kozę za winnego obu zarzucanych mu czynów i w pkt. 1 wyroku za 

czyn z art. 280 §  1 kk wymierzył oskarżonemu Janowi Kozie na podstawie w/w przepisu 

karę  1 roku pozbawienia wolności , a na podstawie art. 33 §  2 kk karę 20 stawek dziennych 

grzywny w wysokości po 20 zł każda, z kolei w pkt. 2 wyroku na podstawie art. 279 §  1 kk 

wymierzył oskarżonemu  Janowi Kozie karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności i 

grzywny w wysokości 30 stawek dziennych po 20 zł każda. 

W pkt. 3 wyroku  na podstawie art. 85 §  1 i art. 86 §  1 kk po połączeniu kar orzeczonych w 

pkt.1i 2 wymierzył oskarżonemu  Janowi  Kozie karę łączną 2 lat pozbawienia wolności i 50 

stawek grzywny w wysokości po 20 zł każda. 

W pkt. 4 wyroku  na podstawie art. 46 §  1 kk orzekł obowiązek naprawienia szkody poprzez 

zapłatę na rzecz pokrzywdzonej Anny Maj kwoty 10 056 zł oraz kwoty 2500 zł na rzecz 

Tadeusza Bosa.  

Nadto w pkt. 5 wyroku na podstawie art. 43 b kk zarządził podanie wyroku do publicznej 

wiadomości poprzez ogłoszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły 

oskarżonego, a na podstawie  art. 41 c §  1 kk orzekł w stosunku do oskarżonego zakaz 

wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych.  

Oskarżonego zwolnił  od ponoszenia kosztów procesu.  

 

Poczynione przez sąd ustalenia faktyczne : 

 

   W dniu 15 czerwca 2017 r. oskarżony Jan Koza  w godzinach wieczornych spotkał się  z  

kolegą Jakubem Nowakiem. Obaj udali się do baru Miś gdzie przez okres ok. godziny wypili 

0,5 l wódki. Następnie mężczyźni opuścili bar zamierzając udać się do domu. W momencie 

gdy mijali sklep monopolowy „Butelka” , Jakub Nowak stwierdził, że gdyby mieli pieniądze 

lub alkohol to mogli by wpaść na  18 -tkę do kolegi z klasy  Roberta Gila. Po krótkim 

namyśle  Jan Koza oświadczył , że nie jest to żaden problem , bo przecież  zaraz  mogą mieć   

alkohol. Po tych słowach wszedł do sklepu „Butelka” podszedł do stojącej przy ladzie  Anny  

Maj i zażądał  by podała mu dwie butelki wódki  „Dębowa”. Gdy kobieta sięgała po alkohol 

oskarżony oświadczył, że nie ma pieniędzy i nie zamierza płacić, a gdyby jej się to nie 

podobało to niech uważa „ jest już późna pora , ona  jest sama w sklepie i on sobie z nią 

poradzi , a  przecież szkoda takiej  ładnej lali”. Słysząc wypowiedź oskarżonego, 

pokrzywdzona bez słowa podała mu wódkę. Oskarżony zabrał alkohol i natychmiast   

wyszedł. Następnie obaj mężczyźni udali się do Roberta Gila.  



Z kolei w dniu 20 czerwca 2017r po wyjściu z domu,  oskarżony  podszedł do zaparkowanego 

w pobliżu domu  samochodu marki KIA  należącego do  jego ojczyma Tadeusza Bosa. 

Szarpnął za klamkę , otworzył drzwi po czym zabrał leżący na siedzeniu komputer marki 

Lenovo wartości ok. 2500 zł. Komputer zaniósł do lombardu gdzie otrzymał za niego 500 zł.  

 

Przeprowadzone w sprawie dowody : 

 

Wyjaśnienia oskarżonego 

 

 

Oskarżony Jan Koza nie przyznał się do winy. Odnośnie do czynu 1 wyjaśnił, że krytycznego 

wieczoru był w towarzystwie swojego kolegi Jakuba Nowaka i wspólnie postanowili 

odwiedzić kolegę obchodzącego 18 urodziny. Nie  mieli pieniędzy na alkohol dlatego  gdy 

wszedł do  sklepu to grzecznie poprosił by ekspedientka dała mu na kredyt dwie  butelki 

wódki . Ona wyraziła na to zgodę ponieważ znała jego matkę. Stanowczo zaprzeczył  by 

kobiecie groził. Przyznał,że może dla żartu użył określenia , że kobieta jest ładną lalą.  

Odnośnie do czynu 2 wyjaśnił , że  faktycznie  z samochodu ojczyma zabrał komputer, który 

potem sprzedał w lombardzie . Stanowczo stwierdził , że  samochód był otwarty , a klamka w 

drzwiach była  uszkodzona kilka tygodni wcześniej gdy ojczym zgubił kluczyki do auta.  

  

Zeznania  świadka  Anny Maj  

 

Przed  sądem pokrzywdzona  zeznała , że wieczorem 15 czerwca 2017 r gdy była sama w 

sklepie do środka wszedł oskarżony i stanowczo zażądał by sprzedała mu 2 butelki wódki 

Dębowa. Kiedy podawała mu alkohol , oskarżony stwierdził, że nie ma pieniędzy ale wódkę 

musi mieć. Oskarżony był pod wyraźnym wpływem alkoholu , bala się go bo wie , że ma  on 

złą opinię i  był już karany jako nieletni.  

 Na  pytanie  sądu dodatkowo  sprecyzowała , że w postępowaniu przygotowawczym 

twierdziła , że oskarżony  użył określenia , że on sobie z nią poradzi i że  „przecież szkoda 

takiej ładnej lali” , dlatego , że wszyscy w okolicy mówili , że oskarżony wielokrotnie  

chwalił się ,że zawsze sobie radzi gdy czegoś chce, a ona  przecież  była w sklepie sama  i  

było późno. Bała się , była przekonana, że oskarżony może jej zrobić coś złego. 

Obecnie nie jest jednak pewna czy z ust oskarżonego  padły słowa,że sobie z nią poradzi  i że 

szkoda takiej ładnej lali. Potwierdziła , że zna matkę oskarżonego 

 

Zeznania  świadka Tadeusza Bosa 

 

Zarówno w postępowaniu przygotowawczym , jak i przed sądem świadek konsekwentnie 

zeznał, że stojący koło domu samochód był zamknięty , oskarżony otworzył autu siłą , co nie 

było trudne ponieważ istotnie klika  tygodni wcześniej klamka była uszkodzona, ale 

uszkodzenie to zostało usunięte w profesjonalnym warsztacie samochodowym. Stanowczo 

stwierdził też , że oskarżony z samochodu zabrał pozostawiony  tam komputer Lenovo o 

wartości ok. 2500 zł  

 

Matka oskarżonego Janina  Bos skorzystała z prawa odmowy zeznań , Tadeusz Bos ( ojczym 

oskarżonego ) – po odpowiednim pouczeniu , oświadczył , że chce zeznawać. 

 

 Kolega oskarżonego  Jakub Nowak  przed  sądem nie  został przesłuchany , ponieważ  w 

tym czasie  przebywał w zakładzie poprawczym. Okoliczność ta  zdaniem sądu czynni 



przeprowadzenie tego dowodu bardzo utrudnionym, wobec czego   Sąd jedynie odczytał jego 

zeznania z postępowania  przygotowawczego.  

W zeznaniach tych w/w  stwierdził  ,że oskarżony po wyjściu ze sklepu „Butelka” miał w 

kieszeni kurtki dwie  butelki  wódki i śmiał  się  twierdząc , że Anna Maj  dala mu alkohol , a 

rachunek zapłaci jego matka.  

 

Pozostałe dowody : 

 

 opinia kuratora o oskarżonym z której wynika , że oskarżony urodził  się 11 maja 2000r, 

uczęszcza do szkoły zawodowej ,  jako  nieletni był karany za kradzieże , od szeregu lat 

sprawia trudności wychowawcze, w związku z uzależnieniem od hazardu  korzystał z porad 

psychologa 

 

opinia dyrektora szkoły – oskarżony należy do uczniów uchylających  się od nauki , sprawa  

trudności wychowawcze, opuszcza zajęcia z  uwagi na uzależnienie od alkoholu i gier 

hazardowych 

 

karata karna – niekarany 

 

 

 ….... z uzasadnienia  sądu ( fragmenty ) 

 

Wina oskarżonego odnośnie do czynu 1 nie budzi wątpliwości ponieważ za przekonywujące 

uznać należy zeznania złożone przez Annę Maj w postępowaniu  przygotowawczym. 

Zeznania  te  były stanowcze, a następnie   zostały  konsekwentnie potwierdzone przez 

świadka  przed sądem. Pojawiające się natomiast drobne różnice  nie wymagają szczegółowej  

analizy, ponieważ  mogą być konsekwencją tego, że być może matka oskarżonego 

rozmawiała ze świadkiem prosząc o wyrozumiałość. Matki często tak robią by ratować 

synów. Wniosek ten jest tym bardziej zasadny , że przecież Janina Bos nie chcąc obciążać 

syna odmówiła zeznań. Z kolei twierdzenia oskarżonego to jedynie jego  linia obrony i jako 

taka nie zasługuje na wiarę. 

Z kolei odnośnie do czynu drugiego  za przekonywujące i zgodne  z doświadczeniem 

życiowym  uznał sąd twierdzenia Tadeusza Bosa. Oczywistym jest , że każdy pozostawiając 

samochód na ulicy zamyka go. Fakt zaboru komputera jest niesporny w obliczu twierdzeń 

świadka i wyjaśnień oskarżonego.  

Przy wymiarze kary i środków karnych miał sąd na uwadze  złą opinię o oskarżonym, jaką 

przedstawił kurator i dyrektor szkoły, w tym w szczególności  fakt  licznych problemów 

wychowawczych , opuszczanie szkoły, nadużywanie alkoholu i nałóg  hazardu. Te cechy 

oskarżonego nakazują jego surowe  ukaranie , tak by  wyciągnął wnioski i zmienił swoje 

postępowanie. Dla realizacji powyższych celów zasadnym było także orzeczenie kary 

grzywny i to mimo że oskarżony nie pracuje, a także i nałożenie na niego obowiązku 

naprawienia szkody.  W stosunku  do pokrzywdzonej Anny Maj sąd uznał, że zasądzona 

kwota winna obejmować nie  tylko wartość zabranego alkoholu , ale także i zadośćuczynienie 

za przeżyty strach co uwzględnione zostało w kwocie 10 056 zł .  

Fakt iż oskarżony  jest uczniem uzasadnił zwolnienie go od kosztów  sądowych.  

 

 

 

 



 

 W dniu 2 lutego 2018 r matka  oskarżonego Janina Bos  zgłosiła  się do radcy prawnego 

Mariusza Kowalskiego oświadczając , że w dniu wczorajszym odebrała z poczty odpis 

wyroku z uzasadnieniem i prosi o jego ocenę i o ile to możliwe to o zaskarżenie bo chciałaby  

ratować syna.  

  

 

 


