Przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
Wydawałoby się, że ten rodzaj przestępczości, stanowiący istotne zagrożenie dla systemu gospodarczego,
nie będzie dotyczył młodocianych sprawców. Okazuje się, że jest inaczej. „Pomysłowość” młodzieży nie
zna granic.
Arek K. ma 17 lat. Od roku bierze marihuanę. Na początku wystarczało mu na ten cel „kieszonkowe”.
Gdy musiał zwiększyć dawki, pieniędzy zaczęło brakować. Ukradł ciotce cztery czeki i postanowił je
zrealizować. Wypisał na nich kwoty po tysiąc złotych i podrobił podpis ciotki. Namówił starszego
kolegę, posiadającego dowód osobisty, aby pobrał pieniądze z banku.
Michał D. dostał za realizację czeków 500 złotych. Chłopcy uzgodnili, ze gdyby sprawa się wydała,
Michał zgłosi kradzież dowodu osobistego.
Właścicielka konta zorientowała się, że pobrano nieprawnie pieniądze i zakwestionowała wypłatę. Bank
powiadomił prokuratora.
Dane Michała D. ustalono po numerze dowodu osobistego. Nie przyznał się do niczego i przedstawił
wersję z kradzieżą dokumentu. Pobrano od niego próbki pisma.
Biegły grafolog wydał opinię: „Podpis w miejscu: kwotę otrzymałem nakreślił Michał D.”.
Gdy postawiono mu zarzut, od razu ujawnił, kto dał mu czeki i poprosił o „przysługę”.
Arek K. nie zaprzeczał, wiedział już, że badania porównawcze pisma wskażą sprawcę podrobienia
czeku. Ciotka Arka była zszokowana. Siostrzeńcowi postawiono - między innymi – zarzut popełnienie
zbrodni z art. 310 § 1 kk. Przepis ten przewiduje:
Kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniądz, inny środek płatniczy albo dokument
uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej, (…) podlega karze pozbawienia wolności na czas
nie krótszy od 5 lat albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
Podrabia – to znaczy nadaje cechy oryginału dowolnemu przedmiotowi, aby mógł on uchodzić za
prawdziwy środek płatniczy. Podobieństwo do oryginału nie musi być łudzące, wystarczy wprowadzenie
w błąd nawet niedoświadczonej osoby. Podrobieniem będzie również podpisanie się za właściciela czeku
jego nazwiskiem czy nielegalne wypełnienie czystego blankietu dokumentu.
Przerabia – zmienia dotychczasowy kształt, treść, formę, aby nadać inne znaczenie ( zazwyczaj chodzi o
zmianę wartości nominału). Istotne jest, aby sprawca zamierzał posłużyć się sfałszowanym środkiem
płatniczym lub dokumentem jako prawdziwym.
Polski pieniądz – będące w obiegu banknoty i monety emitowane przez NBP.
Obcy pieniądz – prawny środek płatniczy dowolnego kraju, w tym euro.
Inny środek płatniczy – weksle, czeki, akredytywy, bony towarowe, bony skarbowe.
Dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej – obligacje, losy, bony pieniężne, niektóre
polisy ubezpieczeniowe (np. autocasco) i określony rodzaj czeków.
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Arek K. przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu:
„Wypisałem czek i podpisałem nazwiskiem ciotki. To nie było trudne. Pieniądze pobrał kolega. Sądziłem,
że jak powie o kradzieży dowodu osobistego, to dalej nic nie będzie się działo. Nie zdawałem sobie
sprawy, że zostaną pobrane próby pisma i potwierdzą podpis Michała. On wówczas pękł i wszystko się
wydało. Gdybym wiedział, że taka kara za to grozi, to w życiu bym tych czeków nie podrabiał”.
Prokurator żąda wymierzenia oskarżonemu najniższej kary przewidzianej w art 310 § 1 kk, czyli 5 lat
pozbawienia wolności.
Arek K.: „To chyba jakaś pomyłka. Adwokat też mówił o pięciu latach, ale sądziłem, ze to najwyższa
kara”.
Obrońca wnosi o zastosowanie wobec oskarżonego art 310 § 3 kk, który przewiduje, że sąd , w
przypadku mniejszej wagi czynu, może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (co oznaczałoby
możliwość wymierzenia kary pozbawienia wolności od 1 roku i 8 miesięcy).
Niewielka wartość szkody przemawia za takim rozwiązaniem. Stosunek psychiczny oskarżonego do
przypisanego mu czynu pozostawia jednak wiele do życzenia. Nie wykazał skruchy, żałował jedynie, że
nie przewidział badań grafologicznych.
O wyroku jaki zapadł w tej sprawie i o przestępstwie oszustwa, którego jednocześnie dopuścił się Arek
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