
 

 

 
Kazus karny nr 5 

 
Igor C. został oskarżony przez Prokuraturę Rejonową w Lęborku, o to że: 
 

 w dniu 25 maja 2018 roku w Lęborku działając w zamiarze bezpośrednim usiłował 
pozbawić życia Stefana L. poprzez uderzanie go szklaną butelką po głowie oraz innych 
częściach ciała, po czym rozbił ją o asfalt tworząc tzw. tulipan, przyłożył ją do szyi 
pokrzywdzonego na skutek czego spowodował ranę ciętą w okolicy obojczyka prawego 
oraz ogólne stłuczenie okolic głowy, zadrapania i podbiegnięcia krwawe, co doprowadziło 
do naruszenia czynności narządów ciała pokrzywdzonego na okres poniżej siedmiu dni 
lecz zamierzonego skutku nie osiągnął z uwagi na interwencję osób trzecich tj. o 
przestępstwo z art. 13 §1 kk w zw. z art. 148 §1 kk w zb. z art. 157 §2 kk w zw. z art. 11 §2 
kk 

 
Stan faktyczny: 
 
Igor C. był pracownikiem a prywatnie kolegą pokrzywdzonego Stefana L. Igor C. był osobą 
wybuchową, wielokrotnie karaną, uzależnioną od alkoholu, chorobliwie zazdrosną o partnerkę 
Iwonę W.  
Oskarżony wielokrotnie urządzał partnerce awantury posądzając ją o romanse z innymi 
mężczyznami w tym ze Stefanem L. 
W dniu 25 maja 2018 roku w godzinach wieczornych oskarżony wraz z partnerką i 
pokrzywdzonym przebywali w mieszkaniu Zenona K. spożywając alkohol. 
Około godziny 23:00 Igor C. po spożyciu paru puszek piwa oświadczył, że rozstaje się z Iwoną 
W. z uwagi na fakt zdrady jakiej ta miała się dopuścić ze Stefanem L. po czym opuścił mieszkanie 
Zenona K. 
Po wyjściu z mieszkania Igor C. udał się do sklepu „Motylek” gdzie nabył butelkę piwa „Bizon” a 
następnie wrócił w okolice mieszkania Zenona K. i wysłał Iwonie W. SMS o treści „Jeszcze mu 
udowodnię, że nie opłaca się oszukiwać kolegów”. Po jakimś czasie mieszkanie opuścił Stefan L., 
jednak ze względu na fakt, że „czuł, że coś może się zdarzyć” poprosił Zenona K. aby ten 
odprowadził go do samochodu. 
Po wyjściu z klatki schodowej pokrzywdzony i Zenon K. ujrzeli oskarżonego, który zaczął biec w 
ich kierunku krzycząc „załatwię Cię ch….” wymachując trzymaną w ręku butelką. Pokrzywdzony 
próbował uciec, a Zenon K. powstrzymać oskarżonego co jednak nie nastąpiło z uwagi na 
przewagę fizyczną Igora C. nad Zenonem K. Po krótkim pościgu Igor C. dogonił 
pokrzywdzonego uderzył go trzymaną butelką w głowę co spowodowało upadek 
pokrzywdzonego, następnie zaczął go okładać pięściami, po czym rozbił butelkę o asfalt tworząc 
tzw. tulipan. W następnej fazie zdarzenia oskarżony siedząc na pokrzywdzonym, który leżał na 
brzuchu odchylił mu głowę do tyłu usiłując poderżnąć gardło i powodując obrażenia opisane w 
akcie oskarżenia. Po zadaniu pokrzywdzonemu rany ciętej w okolicy obojczyka, która 
spowodowała znaczne krwawienie pokrzywdzonego, oskarżony przestraszył się konsekwencji 
swojego zachowania, wyrzucił tulipana, a następnie wstał i posadził pokrzywdzonego na 
krawężniku chodnika. Po tym zdarzeniu do pokrzywdzonego i oskarżonego podszedł Zenon K. i 
powiedział „Igor coś ty nawywijał, natychmiast go zostaw”, zaś z okien pobliskiego bloku 
rozlegały się okrzyki „nie rób mu krzywdy, wzywamy policję”. Oskarżony stanął obok 
pokrzywdzonego i zaczął go wyzywać a następnie udał się w stronę pobliskiego przystanku 
autobusowego. W krótkim czasie na miejsce zdarzenia przyjechał patrol policji. 
Oskarżony został zatrzymany na przystanku autobusowym nie stawiając oporu. 
Powyższy stan faktyczny został ustalony głównie na podstawie wyjaśnień oskarżonego, zeznań 
pokrzywdzonego i świadków Zenona K. oraz Iwony W. 



 

 

Pokrzywdzony zeznał jednak, że części zdarzenia po tym jak upadł na ziemię wskutek uderzenia 
oskarżonego nie pamięta z uwagi na chwilową utratę przytomności. Wskazał, że bał się, że 
oskarżony go zabije, czuł, że Igor C. podnosi mu głowę ciągnąc za włosy, nigdy nie widział 
oskarżonego tak wzburzonego, który miał „szał w oczach”.  Pokrzywdzony zaprzeczył jakoby 
miał romans z Iwoną W. wskazał, że są to urojenia oskarżonego. Świadek Zenon K. wskazał, iż 
widział jedynie pościg oskarżonego za pokrzywdzonym a następnie był świadkiem wyzwisk 
oskarżonego wobec pokrzywdzonego. Świadek Iwona W. zeznała, że oskarżony feralnego dnia 
był pod wpływem alkoholu a nadto znajdował się w stanie silnego wzburzenia. Iwona W. 
zaprzeczyła jakoby łączył ją romans z pokrzywdzonym. Samego zajścia pod blokiem w którym 
znajduje się mieszkanie Zenona K. nie widziała. Przesłuchani w sprawie okoliczni mieszkańcy 
zeznali, że słyszeli dochodzące z ulicy okrzyki, a następnie widzieli silnie zbudowanego 
mężczyznę przypominającego oskarżonego, który stał nad innym, siedzącym mężczyzną i go 
wyzywał. 
Przesłuchany w charakterze podejrzanego a następnie oskarżonego Igor C. częściowo przyznał 
się do winy wyjaśniając jednak, że uderzył pokrzywdzonego butelką która rozbiła się na jego 
głowie, nie zrobił z niej tulipana, ani też nie usiłował poderżnąć pokrzywdzonemu gardła. 
Motywem jego działania miało być nakrycie Iwony W. ze Stefanem L. w łóżku „w mieszkaniu u 
Zenka”. 
Z uwagi na wątpliwości co do poczytalności oskarżonego sporządzona została opinia sądowo – 
psychiatryczna. Biegli orzekli, że w czasie dokonania zarzucanego czynu u oskarżonego nie 
występowały objawy choroby psychicznej lub inne zakłócenia czynności psychicznych a zatem 
warunki z art. 31 §1 oraz §2 kk nie zachodzą. 
Z opinii sądowo – lekarskiej wynikało, że stwierdzone u pokrzywdzonego obrażenia ciała 
powstały zasadniczo od urazów zadanych z nieznaczną siłą, poza raną kłuto ciętą okolicy 
nadobojczykowej prawej – wskazującą na użycie znaczniejszej siły. Rana kłuto – cięta mogła 
powstać wskutek pchnięcia tzw. tulipanem, zaś pozostałe od urazów zadanych narzędziami 
twardymi, tępymi np. pięść, nierozbita butelka itp. 
Biegli stwierdzili, że obrażenia ciała pokrzywdzonego nie są tymi w rozumieniu art. 156 §1 oraz 
157 §1 kodeksu karnego. Zdaniem biegłych należy przyjąć, że doznane obrażenia spowodowały 
naruszenie czynności narządów ciała i rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż siedem dni w 
rozumieniu art. 157 §2 kk podkreślając wszakże, że zadanie pokrzywdzonemu ciosu rozbitą 
butelką naraziło go na bezpośrednie niebezpieczeństwo co najmniej ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu. 
Po wniesieniu aktu oskarżenia Stefan L. przyłączył się do postępowania w charakterze 
oskarżyciela posiłkowego. 
W toku postępowania jurysdykcyjnego świadkowie oraz biegli podtrzymali wcześniejsze 
twierdzenia. 
Biegli sporządzający opinię sądowo – lekarską wskazali dodatkowo, że bardzo mało 
prawdopodobne jest aby rana kłuto – cięta powstała w innych okolicznościach niż pchnięcie 
ostrym narzędziem. Oskarżony w toku przesłuchania na rozprawie wyjaśnił, że w momencie gdy 
zobaczył krew na ciele pokrzywdzonego przestraszył się i nie przymuszany przez nikogo przestał 
zadawać ciosy Stefanowi L. Igor C. przeprosił pokrzywdzonego , przeprosiny zostały przyjęte. 
Na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku Sąd uprzedził strony o możliwości zmiany 
kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego oskarżonego na art. 157 §2 kk w zw. z art. 160 §1 kk. 
Strony nie zgłaszały dalszych wniosków dowodowych. 
Po zamknięciu przewodu sądowego Sąd udzielił głosu stronom. Prokurator wniósł o uznanie 
oskarżonego za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzenie mu kary 12 lat pozbawienia 
wolności. Następnie głos zabrali pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego oraz obrońca 
oskarżonego. 
 


