Przestępstwo przeciwko mieniu - „kradłem, bo piłem”
Kradzież z włamaniem kojarzona jest najczęściej z młodocianymi sprawcami.
Maciek miał 14 lat, gdy po raz pierwszy dokonał włamania. Wybił szybę w samochodzie sąsiada i ukradł
radio. Potrzebował pieniędzy na piwo. Matka naprawiła szkodę i uprosiła sąsiada, by nie powiadamiał
policji. Maciek nie poniósł więc odpowiedzialności.
Rok później został zatrzymany w trakcie kolejnego włamania do samochodu. Był pijany. Tym razem sąd
rodzinny i nieletnich zastosował nadzór kuratora sądowego. Mimo jego wysiłków, wielokrotnych
rozmów, skierowania do poradni terapeutycznej Maciek nie zmienił swojego zachowania. Dwa lata
później został zatrzymany ze skradzionym telewizorem sąsiadki. Był pod wpływem alkoholu. Ponieważ
skończył 17 lat – sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.
Prokurator postawił mu zarzut, iż Maciek latem 2013 r., po uprzednim wyłamaniu drzwi, dostał się do
wnętrza mieszkania, skąd zabrał w celu przywłaszczenia telewizor wartości 600 zł na szkodę Jana
Kowalskiego.
Zachowanie takie reguluje art. 279 § 1 kk:
Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Kradnie, to znaczy zabiera rzecz spod władztwa osoby nią dysponującej wbrew woli tej osoby. Zabór
przedmiotu musi nastąpić w celu przywłaszczenia, a więc w celu wykonywania na zabranej rzeczy praw
właściciela. Są nimi nie tylko prawo do korzystania z ukradzionej rzeczy, ale także jej zniszczenia,
porzucenia lub sprzedaży.
Włamanie to usunięcie przeszkody stanowiącej zabezpieczenie danego przedmiotu.
Zabezpieczenie, to np.: zamek w drzwiach, (również samochodu), szyby w zamkniętych oknach, kłódki,
plomby, taśmy sygnalizujące zamknięcie pomieszczenia przez odpowiednie służby, kody
uniemożliwiające dostęp do urządzeń elektronicznych (komputerów, bankomatów). Włamaniem będzie
również otwarcie pomieszczenia oryginalnym kluczem, wbrew woli właściciela.
Maciek dostał się do mieszkania sąsiadki, wyważając drzwi jednym kopnięciem. Wiedział, że w domu
nikogo nie ma. Zabrał telewizor, który zamierzał sprzedać na rynku. Potrzebował pieniędzy na alkohol.
Twierdzi, że w tamtym czasie musiał pić, bo było to silniejsze od niego. Po rocznym pobycie w areszcie
śledczym Maciek dzieli się z sądem swoimi przemyśleniami:
„ To wszystko przez alkohol. Nie wiem dlaczego piłem i uzależniłem się. Nie podchodziłem do tego
poważnie. Myślałem, że będę pił, ale przyjdzie taki czas, że przestanę. Okazało się jednak na odwrót i
zacząłem pić nałogowo. Chodziłem na odwyki, ale jak koledzy pili piwo i mnie poczęstowali, nie
umiałem odmówić. Skończyłem bardzo źle i teraz żałuję. Kradłem, bo piłem. Jak włamywałem się, to
myślałem, że nic za to nie będę miał. Kurator rozmawiał ze mną, nie wierzyłem mu, że mogę skończyć w
więzieniu. W areszcie jest mi źle. Brakuje mi wolności. Jak wyjdę nie będę pił. To żaden problem, teraz
przecież nie piję. Na pewno się zmienię”.
W oczach Maćka widać łzy. Czy jest w stanie dotrzymać obietnicy?
Biegła psycholog ma wątpliwości :„Postawa oskarżonego jest deklaratywna. Wykazuje nadal
bagatelizujący stosunek do problemu alkoholowego. Cechy uzależnienia występują u niego od trzech lat.
Ciągi picia przekraczały okresy trzeźwości. Występowała już potrzeba picia na kaca, a w przypadku
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odstawienia alkoholu – pocenie się, trudności ze snem. Trzyletni okres, kiedy oskarżony powracał do
picia i przestępstwa, a także nie był w stanie podporządkować się normom i rygorom, daje podstawy do
rozpoznania osobowości nieprawidłowej. Oznacza to, że utrwalone cechy zachowań są bardzo trudno
odwracalne. Teraz jedynym ratunkiem jest leczenie odwykowe, i to w ośrodku zamkniętym. Z racji
prowadzenia badań sądowych mam kontakt z młodzieżą uzależnioną od alkoholu. Jest jej zdecydowanie
więcej niż kilka lat temu. Picie zaczyna się bardzo wcześnie, często już w szkole podstawowej. Sprzyja
temu brak nadzoru rodziców i rozluźnienie atmosfery w szkole. Ta sprawa jest tego przykładem”.
Maciek został skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Działanie pod wpływem alkoholu było w tym
przypadku okolicznością obciążającą. Karę będzie odbywał w systemie terapeutycznym – na oddziale
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