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Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, 

postępowanie w sprawach o wykroczenia II rok aplikacji radcowskiej 26 lipca 2019r. 

 

Prokurator Rejonowy w Jaworznie 1 lipca 2019r. wniósł do Sądu Rejonowego w 

Jaworznie akt oskarżenia, w którym zarzucił Janowi Sroce to, że : 

I. w dniu 30 czerwca 2015r. w Jaworznie przy ul. Klonowej 11 uderzając pięścią w twarz 

Piotra Lisa spowodował u niego obrażenia ciała w postaci pęknięcia górnej wargi, co 

spowodowało naruszenie czynności narządów ciała pokrzywdzonego na okres do 7 dni, tj. o 

czyn z art. 157§2 k.k.; 

II. w dniu 6 grudnia 2018r. Jaworznie przy ul. Klonowej 11 groził Piotrowi Lis pobiciem, 

która to groźba wzbudziła w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona, przy 

czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat od odbycia kary 9 miesięcy pozbawienia 

wolności, w okresie od 1 lutego 2017r. do 30 listopada 2017r., orzeczonej, jako zastępcza 

kara w miejsce kary 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności orzeczonej za czyn z art. 190 

§1 k.k. wyrokiem Sądu Rejonowego w Jaworznie z dnia 30 czerwca 2014r., sygn.. akt II K 

12/14,  tj. o czyn z art. 190§1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. 

 

Sąd Rejonowy w Jaworznie po przeprowadzeniu rozprawy, wyrokiem z dnia 22 

sierpnia 2019r. (sygn. akt II K 88/19): 

- w pkt. 1: uznał oskarżonego Jana Srokę za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt I, 

czym wyczerpał on znamiona przestępstwa z art. 157§2 k.k. i za to na mocy tego przepisu 

skazał go na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, 

- w pkt 2: uznał oskarżonego Jana Srokę za winnego popełnienia czynu opisanego w pkt II 

przyjmując, że dopuścił się go w ciągu 5 lat od odbycia kary 9 miesięcy pozbawienia 

wolności, w okresie od 1 lutego 2017r. do 30 listopada 2017r., orzeczonej, jako zastępcza 

kara w miejsce kary 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności orzeczonej za czyn z art. 190 

§1 k.k. wyrokiem Sądu Rejonowego w Jaworznie z dnia 30 czerwca 2014r., sygn.. akt II K 

12/14,  czym wyczerpał on znamiona występku z art. 190§1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. i za to 

na mocy tych przepisów skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności, 

- w pkt 3: na mocy art. 85 k.k. i art. 86 §1 k.k. wymierzył oskarżonemu, z orzeczonych kar 

pozbawienia wolności, karę łączną 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności, 

- w pkt 4: na mocy art. 69 k.k. i art. 70 §1 k.k. warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej 

wobec oskarżonego kary łącznej na okres próby wynoszący 3 lata, 

- w pkt 5: zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych obciążając nimi Skarb 

Państwa. 

 

Z uzasadnienia wyroku wynika, że Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny. 

Oskarżony Jan Sroka zamieszkuje w Jaworznie przy ul. Klonowej 10. Na sąsiedniej posesji 

mieszka Piotr Lis. Pomiędzy sąsiadami od wielu lat trwa konflikt, dotyczący kwestii 

granicznych.  

30 czerwca 2015r. w godzinach porannych Jan Sroka widząc na podwórku Piotra Lisa zaczął 

krzyczeć pod jego adresem, iż zagarnął część jego działki. Gdy pokrzywdzony zaczął 

twierdzić, że tak nie jest i żeby oskarżony się uspokoił i nie wygadywał głupstw, 

zdenerwowany Jan Sroka wbiegł na jego podwórko, podbiegł do pokrzywdzonego i uderzył 

go pięścią w twarz. Na skutek uderzenia pokrzywdzonemu pękła górna warga. Oskarżony 
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wrócił później na swoją posesję, a następnie udał się do swojego domu. W wyniku uderzenia 

pokrzywdzony doznał urazu naruszającego czynności narządów jego ciała na okres do 7 dni. 

6 grudnia 2018r., gdy Jan Sroka zobaczył swojego sąsiada zaczął wykrzykiwać pod jego 

adresem, że mu zęby powybija i nie skończy się to teraz, jak ostatnio, tylko rozciętą wargą.  

Pokrzywdzony wystraszył się, że groźba zostanie zrealizowana. 

Następnego dnia udał się do prokuratora, gdzie złożył wniosek o ściganie sąsiada za 

wypowiedziana groźbę. W trakcie zeznań opowiedział również o zdarzeniu z dnia 30 czerwca 

2015r. zaznaczając, iż wcześniej tego nie zgłaszał, gdyż liczył, że sąsiad się zmieni. 

Prokurator objął ściganiem występek z art. 157 §2 k.k. 

 

Przeprowadzone dowody: 

Wyjaśnienia oskarżonego.  

Oskarżony Jan Sroka zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i na rozprawie 

przyznał się do obu zarzucanych mu czynów, przy czym odnośnie gróźb wyjaśnił, że 

niejednokrotnie grożą sobie wzajemnie z sąsiadem. Nigdy jednak nie traktują tych gróźb 

poważnie. Tak było również 6 grudnia 2018r. Na widok Piotra Lisa, do którego ma pretensje, 

gdyż stawiając płot naruszył granice jego posesji, zdenerwował się i zaczął krzyczeć, że 

powybija mu zęby. Oczywiście nie miał zamiaru tego zrobić. Pokrzywdzony również  nie 

traktował tej groźby poważnie, o czym nawet mówił ich wspólnemu znajomemu Grzegorzowi 

Krótkiemu. 

Zeznania świadka. 

Pokrzywdzony Piotr Lis zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i na rozprawie 

zeznał, iż od wielu lat jest skonfliktowany z sąsiadem Janem Sroką. Ma on bowiem do niego 

nieuzasadnione pretensje, że w czasie stawiania ogrodzenia naruszył granice posesji.  

30 czerwca 2015r. w godzinach porannych zobaczył na podwórku Jana Srokę. Ten, gdy go 

tylko zauważył, zaczął krzyczeć pod jego adresem, iż zagarnął część jego działki. 

Pokrzywdzony wzywał, by sąsiad się uspokoił i nie wygadywał głupstw. Wówczas Jan Sroka 

wtargnął na posesję sąsiada, podbiegł do niego i uderzył go pięścią w twarz. Na skutek 

uderzenia pokrzywdzonemu pękła górna warga. Oskarżony wrócił później na swoją posesję, a 

następnie udał się do swojego domu. 

Pokrzywdzony udał się w godzinach popołudniowych do lekarza sądowego, który stwierdził 

w wydanej opinii, że doznał on obrażeń naruszających czynności narządów ciała na okres do 

7 dni.  

Jak jednak świadek stwierdził,  wówczas nie zdecydował się oskarżyć sąsiada, gdyż chciał mu 

dać szansę. Dopiero, gdy 6 grudnia 2018r., Jan Sroka zaczął wykrzykiwać pod jego adresem, 

że mu zęby powybija i nie skończy się to teraz, jak ostatnio tylko rozciętą wargą, wystraszył 

się groźby, albowiem przypomniał sobie zdarzenie z 30 czerwca 2015r. 

7 grudnia 2018r. udał się do prokuratora i złożył wniosek o ściganie Jana Sroki za obydwa 

zdarzenia. 

 

W trakcie przewodu sądowego przeprowadzono również dowody: 

- z opinii lekarza sądowego Jana Kota, z której wynika, iż Piotr Lis zgłosił się do niego w 

dniu 30 czerwca 2015r. Miał rozciętą wargę górną, jak twierdził w wyniku uderzenia 

zadanego mu przez sąsiada pięścią. Naruszyło to czynności narządów ciała na okres do 7 dni, 
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- z wyroku Sądu Rejonowego w Jaworznie z dnia 30 czerwca 2014r., sygn.. akt II K 12/14, 

skazującego Jana Srokę za czyn z art. 190 §1 k.k. na karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia 

wolności miesięcy pozbawienia wolności, zamienionej orzeczeniem Sądu Rejonowego w 

Jaworznie z dnia 14 grudnia 2016r. na zastępczą karę 9 miesięcy pozbawienia wolności, wraz 

z danymi o odbyciu tej kary przez Piotra Lisa w okresie od 1 lutego 2017r. do 30 listopada 

2017r.. 

Oskarżony Jan Sroka urodził się 1 maja 1979r. Ma wykształcenie średnie. Jest 

zarejestrowany, jako bezrobotny. Nie ma nikogo na utrzymaniu.  

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Sąd Okręgowy wskazał, że wina oskarżonego w 

zakresie przypisanych mu czynów nie budzi wątpliwości. Oskarżony przyznał się i podał w 

jakich okolicznościach do nich doszło.  

Sąd nie dał jednak wiary wyjaśnieniom Jana Sroki w tej ich części, w której twierdził, że 

sąsiad nie obawiał się kierowanej pod jego adresem groźby, gdyż pozostaje to w sprzeczności 

z twierdzeniami pokrzywdzonego. 

Za wiarygodne Sąd uznał zeznania świadka Piotra Lisa. 

Zdaniem Sądu orzeczone wobec Jana Sroki kary tak jednostkowe, jak i łączna uwzględniają 

stopień winy oskarżonego i społecznej szkodliwości jego czynów, a także to, że ma on dobrą 

opinię. Trudna sytuacja materialna i brak dochodów legły natomiast u podstaw zwolnienia 

Jana Sroki od ponoszenia kosztów sądowych. 

 

 

 

 

4 września 2019r. Jan Sroka przyszedł do radcy prawnego Piotra Muchy i oświadczył, że 2 

września 2019r. otrzymał odpis wyroku z uzasadnieniem (po wcześniejszym złożeniu 

wniosku) i chce by została wniesiona apelacja od zapadłego wyroku.  

 


