
Kazus karny nr 2 
 
Jan P. został oskarżony przez Prokuraturę Rejonową w K. o to, że: 

- w dniu 07 stycznia 2006 roku, będąc tymczasowo aresztowanym i osadzonym w 
Areszcie Śledczym w W., jako osoba oskarżona przez Sądem Rejonowym w K. w 
sprawie karnej II K 1/05, usiłował – poprzez wysłanie nielegalnego listu, tzw. grypsu 
– nakłaniać nieustaloną osobę do wywarcia wpływu przemocą na Jerzego P., 
będącego świadkiem i osobą pokrzywdzoną w sprawie karnej II K 1/05, poprzez jego 
uprowadzenie i pozbawienie życia, 

to jest o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. w zb. z art. 
245 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. 

- w dniu 07 stycznia 2006 roku roku, będąc tymczasowo aresztowanym i osadzonym w 
Areszcie Śledczym w W., jako osoba oskarżona przed Sądem Rejonowym w K. w 
sprawie karnej II K 1/05, usiłował – poprzez wysłanie nielegalnego listu, tzw. grypsu 
– nakłaniać nieustaloną osobę do wywarcia wpływu przemocą na Irenę W., będącą 
świadkiem i osobą pokrzywdzoną w sprawie karnej II K 1/05, poprzez jej 
uprowadzenie i pozbawienie wolności, 

to jest o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 245 k.k. w zb. z art. 
189 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. 
 
Stan faktyczny: 
 
 W dniu 07 stycznia 2006 roku na terenie Aresztu Śledczego w W. Jan P. przekazał 
zwalnianemu w tym dniu Piotrowi W. ściśle zawiniętą i oklejoną taśmą kartkę papieru tzw. gryps 
z poleceniem przekazania go nieoznaczonej osobie.  
 Przedmiot ten został niemal natychmiast przejęty i zabezpieczony przez funkcjonariuszy 
Służby Więziennej, a następnie przekazany za pośrednictwem Policji Prokuraturze Rejonowej w 
K.  
 Z treści przechwyconego „grypsu” wynikało polecenie skierowane do nieustalonej osoby 
aby ta uprowadziła a następnie pozbawiła życia Jerzego P. oraz Irenę W. tj. osoby będące 
głównymi świadkami oskarżenia w sprawie w której na ławie oskarżonych zasiadał Jan P. 
 W toku postępowania ustalono nadto, iż wykonawcą polecenia Jana P. nie miał być Piotr 
W. użyty jedynie w roli posłańca. 
 Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jan P. w toku postępowania 
przygotowawczego nie przyznał się do winy odmawiając złożenia wyjaśnień. 
 Przesłuchani w sprawie świadkowie – funkcjonariusze Służby Więziennej potwierdzili 
fakt przejęcia w momencie przekazywania grypsu, który Piotrowi W. starał się wręczyć Jan P. 
wskazując jednocześnie, iż nic mu nie wiadomo na temat danych osoby której miał ów gryps 
przekazać. 
 Przesłuchani Jerzy P. oraz Irena W. potwierdzili, iż są świadkami w sprawie, w której Jan 
P. występuje w charakterze oskarżonego o popełnienie czynu z art. 197 §1 kk. 
 Tak zebrany i utrwalony materiał dowodowy stał się podstawą faktyczną wniesionego do 
Sądu Okręgowego w K. aktu oskarżenia. 
 Analizując podstawę prawną zarzutów oskarżenia Prokuratura wskazała, iż Jan P. 
zachowaniem swoim zmierzał bezpośrednio do zrealizowania czynu zabronionego,  który 
polegać miał na podżeganiu do zabójstwa. Bez znaczenia dla oskarżenia był fakt, iż „gryps” miał 
być przekazany właściwej sobie za pośrednictwem Piotra W., albowiem w tych konkretnych 
warunkach oskarżony nie miał możliwości usiłowania przekazania wiadomości w inny sposób. 
 W toku postępowania sądowego Jerzy P. przystąpił do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy. 
 W toku rozprawy głównej świadkowie potwierdzili uprzednio złożone zeznania, zaś 
oskarżony po raz kolejny nie przyznając się odmówił składania wyjaśnień. 



 Strony nie zgłaszały dalszych wniosków dowodowych. 
 Na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku Sąd uprzedził strony o możliwości zmiany 
kwalifikacji prawnej zarzucanych oskarżonemu czynów na art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. 
w zb. z art. 245 k.k. w zb. z art. 189 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. 
 Po zamknięciu przewodu sądowego Sąd udzielił głosu stronom. Prokurator wniósł o 
uznanie oskarżonego za winnego zarzucanych mu czynów i przez to skazanie oskarżonego i 
wymierzenie mu kar jednostkowych 8 lat pozbawienia wolności za czyn I oraz 1 roku i 6 miesięcy 
pozbawienia wolności za czyn II oraz orzeczenie kary łącznej 8 lat pozbawienia wolności. 
Następnie głos zabrali pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego oraz obrońca oskarżonego. 
 


