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Akt oskarżenia
Oskarżam ALEKSANDRA KAW. NOWAKA (A7308, olek_nowak@gazeta.pl), pełniącego w
okresie od dnia 1 sierpnia 2006 r. (http://prawo.sarmacja.org/akt,594.html) do
dnia 19 września 2006 r. funkcję ministra bez teki*, o to, że w okresie od dnia 12
sierpnia 2006 r. do dnia 28 maja 2007 r. ukradł 950 lt stanowiących własność
Korony, tj. o czyn ścigany z art. 114 k.k. („Kto kradnie mienie, podlega karze
więzienia albo karze twierdzy”), oraz wnoszę o:
1) wymierzenie kary sześciu miesięcy twierdzy,
2) orzeczenie kary dodatkowej grzywny (poza zwrotem Koronie ukradzionych 950
lt) w wysokości 329,40 lt (180 stawek dziennych × 1,83 lt),
3) orzeczenie kary dodatkowej zakazu sprawowania wszystkich funkcji publicznych
przez okres osiemnastu miesięcy.

Stan faktyczny i dowody
Oskarżony, sprawując funkcję ministra bez teki, przelał w dniu 12 sierpnia 2006 r.
z głównego konta Korony („korona-skarb” w Banku Sarmacji) kwotę 1000 lt na
zarządzane przez siebie konto „Biuro Ministra bez t” w Banku Sarmacji. Pieniędzy
tych nie zwrócił, przeciwnie — po wielu miesiącach, gdy już nie sprawował funkcji
i liczył, że o środkach tych zapomniano — zaczął je ukrywać, dokonując serii
fikcyjnych przelewów na własne konta „firmowe” w Banku Sarmacji, ostatecznie
trafiających na jego konto prywatne („A7308” w Banku Sarmacji). Przelewy te
zostaną przedstawione w postaci 9 kroków dokonanych w porządku chronologicznym.
Do
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X1183Kanc.Prawna

250.00

Opłata za usługi prawne

2007-05-28
15:42:24

300.00

50

Pośred. SarDom

500.00

Za umowę SarDom nr 01 z
3.08 2006

2007-05-27
21:08:25

800.00

300

A7308

200.00

zaległy zwrot za projekt 2007-05-27
strony WWW
20:58:11

Dofiansowanie. Na
z korona-skarb do
2006-08-12
1000.00 wniosek Ministra bez
Biuro Ministra bez t
12:41:11
teki - Aleksandra Nowaka
Historia konta bankowego „Biuro Ministra bez t”

1000.00 800

0.00

1000

Po kradzieży na koncie publicznym ostatecznie pozostało 50 lt. Pozostałe 950 lt
zostało wyprowadzone w sposób następujący†:
*

Dnia 19 września 2006 r. (http://prawo.sarmacja.org/akt,688.html) objął urząd Ministra Finansów i
Gospodarki, który sprawował do dnia 1 grudnia 2006 r. (http://prawo.sarmacja.org/akt,818.html).
†
W nawiasach podano tytuły przelewów [pisownia oryginalna], w tabelach przedstawiono dystrybucję
skradzionych pieniędzy po każdym z przelewów. Grubszą ramką otoczono prywatne konto docelowe. Materiał
dowodowy pochodzi z tabeli S2_bank_historia systemu informatycznego Księstwa Sarmacji.

1) 2006-08-12 12:41:11: 1000 lt z BS-korona-skarb do BS-Biuro Ministra bez t
(Dofiansowanie. Na wniosek Ministra bez teki - Aleksandra Nowaka)
Biuro Ministra bez t
1000

A7308
0

Pośred. SarDom
0

X1183Kanc. Prawna
0

2) 2007-05-27 20:58:11: 200 lt z BS-Biuro Ministra bez t do BS-A7308
(zaległy zwrot za projekt strony WWW)
Biuro Ministra bez t
800

A7308
200

Pośred. SarDom
0

X1183Kanc. Prawna
0

3) 2007-05-27 21:08:25: 500 lt z BS-Biuro Ministra bez t do BS-Pośred. SarDom
(Za umowę SarDom nr 01 z 3.08 2006)
Biuro Ministra bez t
300

A7308
200

Pośred. SarDom
500

X1183Kanc. Prawna
0

4) 2007-05-28 15:37:24: 250 lt z BS-Pośred. SarDom do BS-X1183Kanc.Prawna
(Opłata za sporządzenie aktów i doradztwo prawne)
Biuro Ministra bez t
300

A7308
200

Pośred. SarDom
250

X1183Kanc. Prawna
250

5) 2007-05-28 15:38:18: 220 lt z BS-X1183Kanc.Prawna do: BS-A7308
(Udziały w dochodzie)
Biuro Ministra bez t
300

A7308
420

Pośred. SarDom
250

X1183Kanc. Prawna
30

6) 2007-05-28 15:42:24: 250 lt z BS-Biuro Ministra bez t do BS-X1183Kanc.Prawna
(Opłata za usługi prawne)
Biuro Ministra bez t
50

A7308
420

Pośred. SarDom
250

X1183Kanc. Prawna
280

7) 2007-05-28 15:45:16: 150 lt z BS-Pośred. SarDom do BS-A7308
(dywidenta właścicielska)
Biuro Ministra bez t
50

A7308
570

Pośred. SarDom
100

X1183Kanc. Prawna
280

8) 2007-05-28 15:45:39: 100 lt z BS-Pośred. SarDom do BS-X1183Kanc.Prawna
(opłata za usługi prawne)
Biuro Ministra bez t
50

A7308
570

Pośred. SarDom
0
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X1183Kanc. Prawna
380

9) 2007-05-28 15:46:52: 380 lt z BS-X1183Kanc.Prawna do BS-A7308
(dywidenta właścicielska)
Biuro Ministra bez t
50

A7308
950

Pośred. SarDom
0

X1183Kanc. Prawna
0

Skradzione środki zostały zabezpieczone przez oskarżenia poprzez zmianę hasła
dostępu do kont bankowych „A7308” (stan konta 1279.55 lt) oraz „Biuro Ministra bez
t” (stan konta 50.00 lt) w Banku Sarmacji. Hasło zmieniono także do, obecnie
pustych, kont bankowych w Banku Sarmacji „KonkursyGrodzisk”, „Pośred. SarDom”,
„SarDom” oraz „X1183Kanc.Prawna”.
Konto „Pośred. SarDom” było wykorzystywane wyłącznie do kradzieży (jego historia
obejmuje jedynie przelewy o numerach 3, 4, 7 i 8). Podobnie konto „X1183Kanc.
Prawna” (jego historia obejmuje jedynie przelewy o numerach 4, 5, 6, 8 i 9).

Uzasadnienie
Fakt popełnienia czynu zabronionego — przestępstwa kradzieży — nie ulega
wątpliwości. Wysoka szkodliwość społeczna czynu (kradzież mienia w znacznych
rozmiarach, naruszenie dóbr, które oskarżony miał konstytucyjny i moralny
obowiązek strzec, niskie pobudki działania) również.
Oskarżony umyślnie i z pełną premedytacją, po ponad dziewięciu miesiącach od
pierwotnego przelewu wyprowadził, korzystając z kont pośredniczących, majątek
publiczny na swoje prywatne konto. Jak wynika niezbicie z przedłożonych dowodów
liczył na to, iż poprzez pokrętne przelewy przestępstwo przez niego popełnione nie
zostanie wykryte. Na szczególne potępienie zasługuje fakt, iż było to przestępstwo
popełnione dzięki sprawowanemu urzędowi ministra Księstwa Sarmacji — którego
objęcie było wszak poprzedzone szczególnym ślubowaniem na wierność prawu.
Mając zarówno na uwadze tak haniebność czynu, jak i popełnienie go z niskich
pobudek majątkowych, oskarżenie wnosi nie tylko o karę twierdzy w wymiarze sześciu
miesięcy, ale również o karę dodatkową grzywny (art. 34 ust. 2 k.k.) — następstwem
której będzie pozostanie na koncie oskarżonego kwoty 0,15 lt — i karę dodatkową
zakazu sprawowania funkcji publicznych w maksymalnym wymiarze osiemnastu miesięcy
(art. 39 k.k.). Wyrok sądu powinien dać czytelny sygnał, iż kradzieże nie będą
pozostawały bez należytej reakcji, zaś sprawiedliwość, choćby po tak długim
okresie, powinna i może zatriumfować.
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