Kazus 1
Tomasz odbił dziewczynę swojemu przyjacielowi Kamilowi. Zdenerwowany Kamil pomyślał,
że za taką nielojalność Tomasz powinien porządnie oberwać i trochę pocierpieć. Późnym
wieczorem Kamil wraz ze swym kolegą Markiem zobaczyli Tomasza w okolicach sklepu
monopolowego. Kamil uzgodnił z Markiem, że kolega stanie na rogu ulicy i będzie
obserwował, czy nie zbliża się nikt niepożądany, a on sam w tym czasie da nauczkę Tomaszowi.
Marek oddalił się w uzgodnione miejsce, a Kamil podbiegł do Tomasza i zadał mu serię ciosów
w głowę. Nie były to przesadnie mocne uderzenia, ale za to wyjątkowo precyzyjne, jako że od
kilku miesięcy Kamil trenował boks. W efekcie ciosów Tomasz odniósł poważne obrażenia
głowy i trafił do szpitala. Po wstępnych badaniach Zbigniew – lekarz pełniący dyżur w
momencie przyjęcia chorego do szpitala – stwierdził, że dla przyspieszenia procesu zdrowienia
konieczne jest przeprowadzenie prostego zabiegu chirurgicznego. Zabieg ten przeprowadził
Jędrzej, początkujący chirurg. W wyniku błędu chirurga Tomasz zmarł podczas zabiegu.
Oceń odpowiedzialność karną Kamila, Marka i Jędrzeja. Czy osoby te popełniły jakieś
przestępstwa? Jeśli tak – jaka była kwalifikacja prawna ich czynów? Uzasadnij swoja
odpowiedź.

Kazus 2
Trzech przyjaciół – Antek, Franek i Józek – umówili się, że w nocy włamią się wspólnie do
sklepu monopolowego. Zaplanowali, że łomem wybiją szybę, wejdą przez otwór do środka i
zabiorą pieniądze z kasy. Około trzeciej w nocy mężczyźni przystąpili do realizacji planu. Od
początku nie szło im to jednak zbyt sprawnie – okazało się, że szyby wykonane są ze zbrojonego
szkła, a zestresowany Józek marudził, że boi się i nie chce niczego kraść. Antek stwierdził, że
szkło wybiją łomem, a druty zbrojenia przetną za pomocą wojskowego scyzoryka, który mieli
przy sobie. Józek oponował i starał odwieść pozostałych od realizacji planu. Widząc jednak, że
są oni zdeterminowani, machnął ręką i poszedł sam do domu. Antek z Frankiem w końcu
przystąpili do działania. Szybko dostali się do środka i od razu skierowali się za ladę. Nagle –
gdy zadowoleni liczyli pieniądze wyciągnięte z kasy – usłyszeli jakieś dźwięki. Była to
kasjerka, która akurat tej nocy spała na zapleczu. Antoni nie tracąc zimnej krwi pobiegł do niej
i uderzył mocno pięścią w skroń. Kobieta straciła przytomność i przewróciła się na regał z
alkoholami, zrzucając większość butelek na ziemię. Franek krzyknął w kierunku kolegi
zdenerwowany, że tego nie było w planie i szybko uciekli z pieniędzmi pozostawiając
nieprzytomną kobietę wśród potłuczonego szkła. Potłuczone butelki z alkoholem prezentowały

łączną wartość 800 zł. Kasjerka upadła na ziemię tak nieszczęśliwie, że odłamek szkła
uszkodził jej prawe oko. Pomimo kilku zabiegów okulistycznych nie widzi na to oko.
Oceń odpowiedzialność karną Antoniego, Franka i Józka. Czy popełnili oni przestępstwa, a
jeśli tak to jakie? Podaj kwalifikację prawną. Uzasadnij swoją odpowiedź.

Kazus 3
Antoni szczerze nienawidził swojego sąsiada Mariusza, który często uwodził zamężne kobiety.
Uważał takie zachowanie za niedopuszczalne i nade wszystko godne potępienia. Czara goryczy
przelała się w momencie, kiedy żona Antoniego oznajmiła mu, że opuszcza go dla Mariusza.
Wniosła ona już nawet pozew rozwodowy oraz zapowiedziała, że odbierze mu wszystko
łącznie z dziećmi. Antoni wpadł wówczas w szał i postanowił zemścić się na niemoralnym
sąsiedzie. Jako że miał pozwolenie na broń i był dumnym posiadaczem oryginalnego
rewolweru, uznał, że posłużenie się nim będzie najlepszym sposobem. Pewnego dnia Antoni
zakradł się na podwórko Mariusza i ujrzał pochylonego mężczyznę pracującego w ogródku.
Antoni schował się za krzakiem, wycelował i oddał strzał, który miał trafić prosto w serce
ofiary. Po tym niezwłocznie udał się do swojego domu zadowolony i przekonany, że pozbawił
znienawidzonego sąsiada życia. Wieczorem tego samego dnia do drzwi domu Antoniego
zadzwoniła Policja – okazało się, że osobą, którą postrzelił, był nie Mariusz lecz zatrudniony
przez niego ogrodnik Jakub. W tym czasie Mariusz z wnętrza domu dokładnie widział cały
przebieg tragicznego zdarzenia w swoim ogrodzie i niezwłocznie zawiadomił o tym organy
ścigania oraz wezwał pogotowie ratunkowe. Na szczęście okazało się, że Antoni chybił i kula
ominęła serce. Po dwóch miesiącach spędzonych w szpitalu Jakub wrócił do normalnego
funkcjonowania.
Oceń odpowiedzialność karną Antoniego. Czy popełnił on przestępstwo a jeśli tak, jaka jest
jego kwalifikacja? Uzasadnij swoją odpowiedź.

