Sąd Okręgowy w Olsztynie - Kara 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo i rozbój na osobie bezdomnej

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 17 października 2019 r. wymierzył
Krzysztofowi F. karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo w związku z rozbojem na
osobie bezdomnej na terenie klatki schodowej szpitala w Piszu. Wyrok w tej sprawie nie
jest prawomocny.

29-letni Krzysztof F. został oskarżony o to, że w nocy z 28 na 29 stycznia 2019 r. na terenie
klatki schodowej Szpitala Powiatowego w Piszu, działając z zamiarem ewentualnym
pozbawienia życia, zabił Cezarego G. w związku z rozbojem. Według ustaleń prokuratury
Krzysztof F. miał najpierw doprowadzić Cezarego G. do stanu bezbronności poprzez zadanie
mu nieustalonej ilości ciosów ręką oraz szklaną butelką w okolice głowy, od których G. zmarł, a
następnie zabrał pokrzywdzonemu z kieszeni pieniądze w kwocie 8 zł.

Proces Krzysztofa F. rozpoczął się w dniu 13 czerwca 2019 r. przed Sądem Okręgowym w
Olsztynie. Krzysztof F. w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do popełnienia zarzucanego
mu czynu i wyjaśnił, że feralnego dnia od rana spożywał alkohol. Wieczorem spotkał kolegę, z
którym po zakupieniu alkoholu udał się do klatki schodowej w piwnicy Szpitala Powiatowego w
Piszu. W pewnym momencie do klatki przyszedł także nieznany mu wcześniej Cezary G.
Krzysztof F. tłumaczył, że nieznajomy wyzywał go oraz próbował uderzyć. Oskarżony zrobił
jednak unik i uderzył go otwartą ręką w nos. Jak wynika z jego wyjaśnień wpadł wtedy w szał i
uderzył Cezarego G. w głowę także butelką, którą miał pod ręką, oraz zaczął zadawać mu
kolejne ciosy rękami. Krzysztof F. (on również jest osobą bezdomną) zapewniał, że jego
zamiarem było tylko pobicie Cezarego G. i żałuje tego, co się stało.

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 17 października 2019 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał
Krzysztofa F. za winnego popełnienia zarzuconego mu przestępstwa, ustalając m.in., że
oskarżony zadawał pokrzywdzonemu ciosy pięściami a nie ręką oraz, że zadał mu nie mniej niż
7 uderzeń. Sąd ustalił także, że oskarżony dopuścił się tego czynu w ciągu pięciu lat po odbyciu
ponad 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne.
Krzysztof F. został za to skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec
oskarżonego także terapeutyczny system odbywania kary pozbawienia wolności dla osób z
zaburzeniami osobowości oraz dla osób uzależnionych od alkoholu.

Sąd podając ustne motywy rozstrzygnięcia zwrócił uwagę, że Krzysztof F. zaatakował
Cezarego G. z błahego powodu, a ciosy, które kierował w jego głowę zadawał z taką siłą, że
miał od tych uderzeń spuchniętą rękę. Sąd nie miał wątpliwości, że pokrzywdzony zginął od
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tych ciosów, dlatego oskarżonemu należało przypisać działanie w zamiarze dokonania
zabójstwa Cezarego G. O takim zamiarze świadczy także zachowanie oskarżonego po
popełnieniu zarzuconego mu czynu. Mianowicie, oskarżony zostawił pokrzywdzonego w
szpitalnym zaułku, gdzie w zasadzie do samego rana nie mógł on liczyć na udzielenie
jakiejkolwiek pomocy. W ocenie sądu czyn, jakiego dopuścił się Krzysztof F. jest ze wszech
miar społecznie niezwykle szkodliwy, a kara wymierzona oskarżonemu sprawiedliwa.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 17 października 2019 r.
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