
Sygnatura akt IV Ka 436/20 Legnica, dnia 17 grudnia 2020 r.

PROTOKÓŁ 
ROZPRAWY APELACYJNEJ

Sąd Okręgowy w Legnicy IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Paweł Pratkowiecki

Protokolant: stażysta Marta Wojnarowicz
przy udziale Prokuratora Adama Kurzydło
rozpoznawał sprawę Grzegorza Niedźwieckiego
oskarżonego o przestępstwo z art. 226 § 1 kk
na skutek apelacji wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze
od wyroku Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 24 września 2020 r.

Wywołano sprawę o godz. 09:55

Na rozprawę stawili się:
Oskarżony Grzegorz Niedźwiecki – stawił się osobiście.

Osoby  uczestniczące  w  rozprawie  zostały  poinformowane,  że  ze  względów
technicznych  utrwalenie  przebiegu  rozprawy  za  pomocą  urządzenia
rejestrującego obraz i dźwięk nie jest możliwe.

Sędzia  sprawozdawca  SSO  Paweł  Pratkowiecki  złożył  ustne  sprawozdanie
stosownie do art. 453 § 1 k.p.k. 

Na  zapytanie  przewodniczącego  –  strony  oświadczyły,  że  nie  żądają
uzupełnienia postępowania dowodowego.

Przewodniczący ogłosił, że przewód sądowy jest zamknięty, a następnie udzielił
głosu stronom zgodnie z art. 453 § 3 k.p.k.

Prokurator popiera apelację Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze.
Oskarżony  oświadcza, że nie wie czego dotyczy ta sprawa, bo nie wie kogo
dotyczy wyrok o sygn. akt II K 38/20.
Pomimo  wielokrotnych  pytań  Przewodniczącego  oskarżony  nie  zajmuje
stanowiska  odnośnie  apelacji  prokuratora  i  utrzymuje,  że  ta  sprawa  jest
nielegalna i nie wie jakiego podmiotu dotyczy.
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Po wysłuchaniu głosów stron sąd niezwłocznie przystąpił do narady.
 
Po sporządzeniu i podpisaniu wyroku Przewodniczący ogłosił go publicznie.

W trakcie ogłaszania wyroku oskarżony opuścił salę rozpraw.

Przewodniczący  podał  ustnie  najważniejsze  powody  wyroku  i  wobec
nieobecności oskarżonego na sali rozpraw odstąpił od pouczenia o treści art. 457
§ 1 i 2 k.p.k. i sposobie i terminie wniesienia kasacji.

Rozprawę zakończono o godz. 10:05

Przewodniczący: Protokolant:
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