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Sygn. akt III K 303/04

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 17 lipca 2007r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu  w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Marcin Sosiński

Sędzia: SWSG del. do SO Zbigniew Muszyński (spr.)

Ławnicy: Anna Kaczmarek, Maria Mazur, Stefan Świgoń

Protokolant: Katarzyna Szypuła

w obecności Prokuratora Prok. Okr. Edwarda Zalewskiego

po rozpoznaniu w dniach: 09.V.2005r., 15.V, 30.V., 20.VI., 27.VI.,

22.IX., 14.X., 08.XI., 22.XI., 2005r., 11.I.2006r., 22.I., 22.II., 28.II.,

09.III., 06.IV., 17.V., 31.V., 19.VII, 27.VII., 21.XII.2006r., 12.I.2007r.

19.I., 27.II., 05.III., 15.III., 13.IV., 16.V., 23.V., 05.VI., 11.VI., 03.VII.,

09.VII., 13.VII, 17.VII.2007r.

sprawy:

Jana Maja urodz. 23 czerwca 1946r. w Cebrze

syna Jana i Zofii zd. Rozczypały

oskarżonego o to, że:

w dniu 31 sierpnia 1982 roku w Lubinie, województwa legnickiego, jako

dowódca jednego z trzech rejonów działań sił Milicji Obywatelskiej

przeznaczonych do przeciwdziałania manifestacjom społeczeństwa, będąc

upoważnionym i zobowiązanym do wydawania poleceń funkcjonariuszom

plutonu Nieetatowych Oddziałów Milicji Obywatelskiej Komendy Miejskiej

MO w Lubinie oraz I i II plutonu Zmotoryzowanego Odwodu Milicji

Obywatelskiej Komendy Wojewódzkiej MO w Legnicy, przewidując

możliwość pozbawienia życia nieokreślonej liczby uczestników manifestacji
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i godząc się na to, wydał wbrew obowiązującym przepisom rozkaz

rozpraszania manifestantów przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej

uzbrojonych w broń długą i amunicję bojową oraz nie reagował na

otwarcie przez nich ognia amunicją bojową w miejscach gromadzenia się

manifestantów i nie wydał rozkazu zakazującego używania broni palnej

oraz wycofania oddziałów Milicji Obywatelskiej z działań, po czym

zaniechał dowodzenia i opuścił rejon działań, w następstwie czego zostali

postrzeleni przez nieustalonych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej:

Andrzej Trajkowski, Mieczysław Poźniak i Michał Adamowicz, doznając

obrażeń ciała w postaci: Andrzej Trajkowski - rozległych uszkodzeń

mózgowia i kości czaszki, Mieczysław Poźniak - ran pętli jelita czczego,

sieci, tętnicy, żyły biodrowej i IV kręgu lędźwiowego, Michał Adamowicz -

rozdarcia prawej półkuli mózgu, obrzęku mózgu, otwartego złamania

kości potylicznej i ciemieniowej prawej, skutkujących śmierć wszystkich

pokrzywdzonych,

to jest o czyn z art. 16 dkk w zw. z art. 148 § 1 dkk.

**********************************************************************************

I. uznaje oskarżonego Jana Maja za winnego popełnienia czynu

polegającego na tym, że w dniu 31 sierpnia 1982 roku, w Lubinie,

dowodząc na Placu Wolności jednym z trzech rejonów działań sił

Milicji Obywatelskiej przeznaczonych do przeciwdziałania

manifestacjom społeczeństwa, a nadto będąc upoważnionym

i zobowiązanym do wydawania poleceń podległym mu

funkcjonariuszom Komendy Miejskiej MO w Lubinie oraz I i II

plutonu Zmotoryzowanego Odwodu Milicji Obywatelskiej Komendy

Wojewódzkiej MO w Legnicy, przewidując możliwość pozbawienia

życia nieokreślonej liczby uczestników manifestacji i godząc się na

to, polecił - wbrew obowiązującym wówczas przepisom określonym

w art.23 pkt 1-4, art.26 ust 1 i 3, art.27 ust.1  Dekretu o stanie

wojennym z dnia 12 grudnia 1981 roku (DZ. U Nr 29, poz.154),

oraz w § 2 pkt 1-9, § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw
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Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 1955 r., w sprawie określenia

przypadków, w których dopuszczalne jest użycie broni przez Milicję

Obywatelską oraz trybu postępowania przy użyciu broni (Dz. U Nr

46,poz.313) - rozpraszanie manifestantów przez funkcjonariuszy

I plutonu ZOMO wiedząc, że są oni uzbrojeni w broń długą kbkAK

i amunicję bojową, a następnie nie prowadził prawidłowej

obserwacji ich działań oraz nie reagował na otwarcie przez nich

ognia amunicją bojową w miejscach gromadzenia się manifestantów

wokół skrzyżowania ul. Mikołaja Kopernika i Odrodzenia, a nadto

nie wydał rozkazu zakazującego dalszego używania broni palnej

i amunicji bojowej i wycofania z działań oddziałów MO, po czym

samowolnie zaniechał dowodzenia i opuścił wspomniany rejon

działań, w następstwie czego zostali śmiertelnie postrzeleni przez

nieustalonych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej: Andrzej

Trajkowski, który doznał rozległych uszkodzeń mózgowia i kości

czaszki, Mieczysław Poźniak – rany pętli jelita czczego, sieci, tętnicy,

żyły biodrowej i IV kręgu lędźwiowego, Michał Adamowicz –

rozdarcia prawej półkuli mózgu, obrzęku mózgu, otwartego

złamania kości potylicznej i ciemieniowej prawej, które to obrażenia

skutkowały zgonem pokrzywdzonych, tj. zbrodni z art.16 d.kk w zw.

z art.148§1 d.kk i za to na podstawie art.148§1 d. kk w zw. z

art.57§ 2 i 3 pkt 1 d.kk wymierza mu karę 7 (siedmiu) lat

pozbawienia wolności;

II. na podstawie art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 1989roku

o amnestii (Dz.U. Nr 64,poz.390) w zw. z art.7 ust.2 cyt. ustawy,

orzeczoną karę pozbawienia wolności łagodzi o połowę i wymierza

mu karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III. na podstawie art.42§1 d.kk orzeka karę dodatkową w postaci

zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w administracji

publicznej na okres 5 (pięciu) lat;
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IV. zasądza od oskarżonego Jana Maja na rzecz oskarżycieli

posiłkowych: Bronisławy Poźniak, Wandy Adamowicz, Stanisławy

Trajkowskiej następujące kwoty:

a/ 18.280 zł solidarnie z Bogdanem Garusem oraz Tadeuszem

Jarockim zgodnie z pkt VIII wyroku Sądu Okręgowego we

Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2003r., sygn. akt III K 265/98

b/ 13.200 zł – osobiście, tytułem poniesionych kosztów zastępstwa

adwokackiego  w przedmiotowej sprawie;

V. na podstawie art. 618 §1 pkt 11 kpk zasądza od Skarbu Państwa

na rzecz adw. Beaty Pawłowicz-Kaczmarek kwotę 5.270,40 zł

brutto, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu;

VI. na podstawie art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu

Państwa koszty sądowe, w tym opłatę w kwocie 600 zł,-


