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Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:
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1. CZĘŚĆ WSTĘPNA
1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji
Wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z 24 września 2020 r., sygn. akt II K 38/19

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego
☐ oskarżyciel posiłkowy
☐ oskarżyciel prywatny
☐ obrońca
☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego
☐ inny
1.3. Granice zaskarżenia
1.1.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ w całości
☐ na korzyść
☒ na niekorzyść

☐ w części

☐

co do winy

☐

co do kary

☐

co do środka karnego lub innego
rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2. Podniesione zarzuty
Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

☐

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie
kwalifkacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

☐

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku
niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie

odpowiada prawu

☐

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć
wpływ na treść orzeczenia

☒

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę
orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

☐

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub
niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego,
przepadku lub innego środka

☐

art. 439 k.p.k.

☐

brak zarzutów

1.4. Wnioski

☒

☐

uchylenie

zmiana

2. USTALENIE FAKTÓW W ZWIĄZKU Z DOWODAMI
PRZEPROWADZONYMI PRZEZ SĄD ODWOŁAWCZY
1.5. Ustalenie faktów
1.1.3. Fakty uznane za udowodnione
Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer
karty

2.1.1.1.

1.1.4. Fakty uznane za nieudowodnione
Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer
karty

2.1.2.1.

1.6. Ocena dowodów
1.1.5. Dowody będące podstawą ustalenia faktów
Lp. faktu
z pkt 2.1.
1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.6. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające
znaczenia dla ustalenia faktów)
2

Lp. faktu
z pkt 2.1.
1 albo
2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3. STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC
ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW I WNIOSKÓW
Lp.

Zarzut

Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę
rozstrzygnięcia, który miał wpływ na treść wyroku.

☐ zasadny
☐ częściowo
zasadny
☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Nie ma racji apelujący utrzymując, że w sprawie istniały podstawy do
przypisania oskarżonemu odpowiedzialności za występek z art. 226 §1 k.k.
Sąd Rejonowy prawidłowo i logicznie uzasadnił swoje stanowisko i trafnie przyjął,
że zachowanie oskarżonego wyczerpywało znamiona występku z art. 216 § 1 k.k.
Sąd pierwszej instancji słusznie uznał, że zachowanie oskarżonego nie miało
miejsca podczas wykonywania obowiązków służbowych przez pokrzywdzonego,
a tym samym nie wchodziła w grę kwalifkacja prawna z art. 226 § 1 k.k.

3.1.

Argumenty apelacji nie przekonują. Prokurator utrzymuje, że w chwili
popełniania przez oskarżonego czynu pokrzywdzony pełnił funkcję Prezesa Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze i ten fakt winien przesądzać o kwalifkacji z art.
226 § 1 k.k. Na gruncie wspomnianego przepisu trzeba jednak odróżnić czas
piastowania danej funkcji od czasu wykonywania związanych z nią obowiązków.
W chwili zdarzenia pokrzywdzony pełnił funkcję, ale nie pełnił w tym czasie
obowiązków służbowych. Tym samym przyjęta w zaskarżonym wyroku
kwalifkacja prawna była właściwa. Co ważne, prokurator podczas rozprawy
oświadczył, iż na wypadek zmiany kwalifkacji prawnej, obejmuje popełniony
przez oskarżonego czyn ściganiem (k- 694, tom IV).
Reasumując, argumenty apelacji nie zasługiwały na uwzględnienie.
Zastrzeżeń sądu odwoławczego nie budzi również orzeczona kara, której nie
można uznać za rażąco niewspółmierną, gdyż jest odpowiednia zarówno do
stopnia zawinienia, jak i stopnia społecznej szkodliwości czynu.
Wniosek

O uchylenie wyroku i przekazanie sprawy sądowi pierwszej
instancji do ponownego rozpoznania.

☐ zasadny
☐ częściowo
zasadny
☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Ponieważ zarzuty apelacji okazały się bezzasadne, nie było podstaw do
uwzględnienia zawartego w niej wniosku.
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4. OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5. ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO
1.7. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji
Przedmiot utrzymania w mocy

orzeczenie o winie i karze
5.1.
1.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Ponieważ zarzuty i wnioski apelacji okazały się bezzasadne, zaskarżony wyrok
utrzymano w mocy.

1.8. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji
Przedmiot i zakres zmiany

5.2.
1.
Zwięźle o powodach zmiany

1.9. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji
1.1.7. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

☐ art. 439 k.p.k.
5.3.1.1.1
.

Zwięźle o powodach uchylenia

Konieczność przeprowadzenia na nowo
przewodu w całości
5.3.1.2.1
.

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Konieczność umorzenia postępowania
5.3.1.3.1
.

☐

☐

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy
prawnej umorzenia
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☐
5.3.1.4.1
.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego
postępowania

1.10. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku
Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6. KOSZTY PROCESU
Punkt
rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

O kosztach procesu za postępowanie odwoławcze orzeczono na
podstawie art. 636 § 1 k.k.

7. PODPIS

Paweł Pratkowiecki
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1.11. Granice zaskarżenia
Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

prokurator

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo
ustalenie, którego dotyczy apelacja

co do winy – kwalifkacji prawnej

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ w całości
☐ na korzyść
☒ na niekorzyść

☐ w części

☐

co do winy

☐

co do kary

☐

co do środka karnego lub innego
rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty
Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

☐

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie
kwalifkacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

☐

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku
niż
wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie
odpowiada prawu

☐

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć
wpływ na treść orzeczenia

☒

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę
orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

☐

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki
lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego,
przepadku lub innego środka

☐

art. 439 k.p.k.

☐

brak zarzutów

1.4. Wnioski

☒

uchylenie

☐
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zmiana

