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Część I.  

APELACJE I AKTA KARNE

Kazus 1. Egzamin adwokacki 2020 r.

Informacja dla zdającego:

I. Po zapoznaniu się z treścią zadania – opracowanymi na potrzeby egzami-
nu aktami sprawy karnej − proszę przygotować, jako adwokat Anna Ko-
walska − obrońca oskarżonego Stanisława Podlaskiego, apelację od wyda-
nego w sprawie wyroku, albo w przypadku uznania, że brak jest podstaw 
do jej wniesienia, proszę sporządzić opinię prawną – z uwzględnieniem 
interesu reprezentowanej strony. 

II. Należy przyjąć, że: 1) we wszystkich pismach procesowych oraz protoko-
łach, wyrokach i uzasadnieniu wyroku, a także w innych dokumentach 
znajdują się własnoręczne podpisy uprawnionych osób; 2) w protokołach 
przesłuchań świadków i podejrzanego podano serię i numer dowodu oso-
bistego przesłuchiwanych osób oraz ich PESEL; wskazano też organ, który 
wydał dowód osobisty; 3) w aktach znajduje się informacja z Krajowego 
Rejestru Karnego wygenerowana 29.4.2019 r., z której wynika, że oskar-
żony Stanisław Podlaski był skazany prawomocnym wyrokiem Sądu Re-
jonowego w Brzezinach sygn. akt II K 302/15 z 1.12.2015 r., a dane zawarte 
w tej informacji są zgodne z treścią wyroku, który znajduje się w aktach; 
4) pokrzywdzeni, świadkowie oraz Stanisław Podlaski zostali poucze-
ni w sposób właściwy, zgodny z odpowiednimi przepisami, o swoich 
uprawnieniach oraz obowiązkach; 5) dane dotyczące miejsca zamieszka-
nia oraz miejsca pracy świadków nie zostały zamieszczone w protokołach 
ich przesłuchania i protokole rozprawy; dane te zamieszczono w załącz-
nikach do protokołów (art. 148a § 1 KPK) i znajdują się one w odrębnym 
załączniku adresowym, załączonym do akt sprawy wyłącznie do wiado-
mości organu prowadzącego postępowanie; 6) alkomat, który służył do 
ustalenia zawartości alkoholu w powietrzu wydychanym przez Stanisława 
Podlaskiego był sprawny i posiadał stosowne atesty; do protokołu z prze-
biegu badania stanu trzeźwości urządzeniem elektronicznym dołączono 
stosowny wydruk; 7) w aktach znajduje się protokół zatrzymania rzeczy 
w postaci tuszki młodego dzika sporządzony 27.4.2019 r. o godzinie 13.50; 
8) w aktach znajduje się protokół zatrzymania rzeczy w postaci strzelby 
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Baikał 27EM-M-1C kal. 12/76, sporządzony 27.4.2019 r. o godzinie 13.55; 
9) w aktach znajduje się protokół zatrzymania rzeczy w postaci drzewa 
w stanie surowym − pięć ściętych pni sosny, sporządzony 27.4.2019 r. o go-
dzinie 14.00; 10) w aktach znajduje się protokół zatrzymania rzeczy w po-
staci dokumentu – prawa jazdy kat. B nr. 42222/12/0119 wydanego przez 
Starostę Brzezińskiego 11.1.2019 r. – sporządzony 27.4.2019 r. o godzinie 
14.05; Stanisławowi Podlaskiemu wydane zostało odpowiednie pokwito-
wanie; 11) w aktach znajduje się protokół zatrzymania rzeczy w postaci 
siekiery marki Juco, sporządzony 27.4.2019 r. o godzinie 14.15; 12) w aktach 
znajduje się zaświadczenie lekarskie nr 97/19 o braku przeciwskazań do 
przebywania w izbie wytrzeźwień przez Stanisława Podlaskiego; 13) w ak-
tach znajduje się postanowienie z 29.4.2019 r. wydane przez Prokuratora 
Prokuratury Rejonowej w Brzezinach Adama Władnego o zatwierdze-
niu zatrzymania rzeczy w postaci strzelby Baikał 27EM-M-1C kal. 12/76, 
siekiery marki Juco, tuszy młodego dzika oraz pięciu ściętych pni sosny, 
dokonanego 27.4.2019 r.; 14) w aktach sprawy znajduje się postanowienie 
prowadzącego postępowanie przygotowawcze z 29.4.2019 r. o powołaniu 
biegłego z zakresu leśnictwa i łowiectwa w osobie Zbigniewa Niemczyc-
kiego oraz pisemna opinia tego biegłego z 20.5.2019 r., z której wynika, 
że: − na 27.4.2019 r. wartość rynkowa drzewa w stanie surowym (drewna 
nieobrobionego) w postaci pięciu pni sosny o łącznej objętości 2,59 m3 wy-
nosiła 608,65 zł; − na 27.4.2019 r. wartość rynkowa tuszy 2-letniego dzika 
o wadze 41,05 kg wynosiła 328,40 zł; 15) w aktach sprawy znajduje się po-
świadczona za zgodność z oryginałem kopia zawartego w aktach sprawy 
II K 302/15 zawiadomienia z 30.8.2018 r. o wykonaniu przez Stanisława 
Podlaskiego orzeczonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Brzezinach sygn. 
akt II K 302/15 z 1.12.2015 r. środków karnych w postaci świadczenia pie-
niężnego 14.3.2018 r. oraz zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów me-
chanicznych w ruchu lądowym z 5.7.2018 r.; 16) w aktach sprawy znajdu-
je się informacja z systemu teleinformatycznego ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych, uzyskana drogą elektroniczną, z której wy-
nika, że Stanisław Podlaski posiada majątek w postaci gospodarstwa rolne-
go pod adresem Szymaniszki 55, 95-060 Brzeziny i samochodu marki Fiat 
Punto rocznik 2009, nr rej. EBR 666TT oraz nie zakończono i nie prowadzi 
się wobec niego postępowań podatkowych; 17) w aktach sprawy znajduje 
się prawidłowo sporządzony wykaz dowodów rzeczowych; 18) Stanisław 
Podlaski został zaznajomiony z aktami postępowania przygotowawczego; 
19) w stosownym terminie wydano postanowienie o zamknięciu docho-
dzenia; 20) akt oskarżenia został skontrolowany pod względem formalnym 
i jego odpisy zostały doręczone uprawnionym osobom; 21) sprawa została 
skierowana na rozprawę główną, jak również zostało wydane zarządzenie 
o wyznaczeniu terminu rozprawy, zaś Sąd w trybie art. 352 KPK dopuścił 
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wszystkie dowody zawarte w akcie oskarżenia, na wynikające z ich treści 
okoliczności. 

III. Sporządzając apelację lub opinię, należy podpisać ją imieniem i nazwi-
skiem osoby, która – zgodnie z treścią zadania – powinna złożyć podpis 
pod tym pismem. 

IV. W przypadku sporządzenia apelacji należy przyjąć, że sądem odwoław-
czym jest Sąd Okręgowy w Łodzi, Wydział V Karny Odwoławczy, Plac Dą-
browskiego 5, 90-921 Łódź. 

V. Data rozwiązania zadania winna wynikać z przedstawionego stanu fak-
tycznego. 
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OPIS ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ DLA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ  
DO ZADANIA Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO

(EGZAMIN ADWOKACKI 24.3.2020 r.)

1. Zdaniem zespołu do przygotowania zadań na egzamin adwokacki, w przypadku 
zadania z zakresu prawa karnego, zasadne jest sporządzenie apelacji w imieniu 
oskarżonego. Przy ocenie prac należy zwrócić uwagę na następujące problemy: 1. Sąd 
Rejonowy skazując oskarżonego Stanisława Podlaskiego za wykroczenie stypizowane 
w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z 13.10.1995 r. − Prawo łowieckie, niezasadnie orzekł 
na podstawie art. 54 ust. 1 i 2 tejże ustawy przepadek należącej do Jana Podlaskiego 
strzelby Baikał 27EM-M-1C kal. 12/76 oraz pozyskanej w trakcie polowania tuszy 
dzika. Przepadek na powyższej podstawie można bowiem orzec tylko w sytuacji 
skazania za przestępstwa stypizowane w art. 52 i 53 ustawy – Prawo łowieckie. Tego 
środka karnego nie można więc orzec w przypadku przypisania sprawcy wykroczenia 
z art. 51 tej ustawy. Przepadek przedmiotów nienależących do sprawcy i przedmiotów 
pochodzących z wykroczenia nie jest natomiast możliwy na podstawie art. 30 § 1 i 3 KW 
ze względu na brak przepisu szczególnego w tym zakresie. Na marginesie można 
także zaznaczyć, że tusza dzika może być kwalifikowana nie tylko jako przedmiot 
pochodzący z wykroczenia, ale także jako przedmiot nienależący do sprawcy, gdyż 
zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo łowieckie, zwierzyna łowna pozyskana 
zgodnie z przepisami w okręgu obwodu łowieckiego stanowi własność dzierżawcy 
tegoż okręgu, natomiast zwierzyna pozyskana bezprawnie stanowi własność Skarbu 
Państwa. Biorąc pod uwagę, że pozyskanie tuszy dzika przez oskarżonego nastąpiło 
w wyniku popełnienia wykroczenia, nie zaś występku, brak było podstaw prawnych 
do orzeczenia tego przepadku. 

2. Skazując Stanisława Podlaskiego za przestępstwo z art. 290 § 1 KK. Sąd dopuścił się 
mającej wpływ na treść wyroku obrazy art. 174 KPK Wbrew treści tego przepisu, 
Sąd dowód z wyjaśnień oskarżonego zastąpił treścią notatki urzędowej. Wynikało 
z niej, że w momencie zatrzymania oskarżony przyznał się do dokonania wyrębu 
w celu przywłaszczenia. W swoich wyjaśnieniach złożonych zarówno w postępo-
waniu przygotowawczym, jak i w postępowaniu przed sądem, Stanisław Podlaski 
nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Co istotne, oświadczenia oskarżo-
nego udokumentowane w notatce stały się w zasadzie najważniejszym dowodem, 
który 2 zadecydował o skazaniu go za przestępstwo z art. 290 § 1 KK. Tymczasem 
w świetle art. 174 KPK w takiej sytuacji nie wolno dokonywać ustaleń faktycznych 
sprzecznych z wyjaśnieniami oskarżonego, gdyż byłoby to zastąpieniem tego rodza-
ju dowodu treścią notatki (zob. np.: uzas. wyr. SN z 4.5.2016 r., III KK 334/15, Lega-
lis). W realiach sprawy, za dowody wystarczające do przypisania Stanisławowi Pod-
laskiemu sprawstwa przestępstwa z art. 290 § 1 KK nie mogą być natomiast uznane 
samodzielnie fakt posiadania przez oskarżonego siekiery, przewożenie drzewa, czy 
też zeznania leśniczego Andrzeja Wrońskiego, wskazujące na dokonany w bliżej nie-
określonym czasie nielegalny wyrąb drzew w okolicy miejscowości Jasień. Co istot-
ne, treści notatki w zakresie przyznania się oskarżonego do winy nie potwierdziła 
przesłuchana w charakterze świadka funkcjonariuszka, która sporządziła wskazany 
dokument. Starszy aspirant Maria Nowacka w postępowaniu przed sądem wskazała 
jedynie, że skoro taka informacja znalazła się w notatce, to zapewne jest prawdziwa, 
lecz zastrzegła, że nie pamięta tak naprawdę, co oskarżony mówił na temat wyrębu 
drzewa. Jednocześnie w sprawie nie przeprowadzono żadnych innych dowodów, 
w szczególności badań mechanoskopijnych czy też dendrologicznych. 
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3. Sąd Rejonowy błędnie przyjął, że Stanisław Podlaski powinien ponosić odpowiedzial-
ność na podstawie art. 178a § 4 KK, na co miałoby wskazywać jego wcześniejsze ska-
zanie za czyn z art. 178a § 1 KK. Wyrok Sądu Rejonowego w Brzezinach sygn. akt 
II K 302/15 zapadł 1.12.2015 r. W wyroku tym Stanisławowi Podlaskiemu wymierzono 
karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania 
na okres 3 lat próby, orzeczono wobec niego środki karne w postaci zakazu prowadze-
nia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat oraz świad-
czenie pieniężne w kwocie 5 000 zł. Wyrok ten uprawomocnił się 8 grudnia 2015 r., 
3 − letni okres próby zakończył się 8.12.2018 r., natomiast wyżej wymienione środki 
karne zostały wykonane. Zatarcie skazania nastąpiło zatem z mocy prawa 6 miesięcy 
od zakończenia okresu próby (art. 76 § 1 i 2 KK), tj. 8.6.2019 r. Wyrok Sądu Rejono-
wego w Brzezinach, w sprawie objętej zadaniem egzaminacyjnym, zapadł natomiast 
4.11.2019 r, a zatem już po zatarciu skazania. Jak wynika z utrwalonego stanowiska 
Sądu Najwyższego, fakt zatarcia z mocy prawa wcześniejszego prawomocnego ska-
zania za przestępstwo określone w art. 178a § 1 KK, zaistniały w dacie wyrokowania 
co do popełnienia czynu, uniemożliwia przyjęcie 3 odpowiedzialności sprawcy na 
podstawie art. 178a § 4 KK także wtedy, gdy do popełnienia czynu doszło przed upły-
wem okresu niezbędnego do zatarcia wcześniejszego skazania (zob. m.in. wyr. SN 
z 21.8.2012 r., IV KK 59/12, OSNIKiIW 2012, Nr 1, poz. 3; z 4.12.2014 r., III KK 381/14, 
Prok. i Pr. 2014 Nr 4, poz. 4; z 10.7.2019 r., II KK 137/19, Legalis). 

4. Sąd Rejonowy bezpodstawnie skazał oskarżonego za przestępstwo z art. 178b KK. 
Dla bytu tego przestępstwa konieczne jest, aby polecenie zatrzymania wydane było 
jednocześnie przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Nie wypełnia zna-
mion przestępstwa polecenie podane wyłącznie za pomocą sygnałów świetlnych. 
W konsekwencji, w realiach niniejszej sprawy oznacza to, że Stanisław Podlaski mógł 
zrealizować znamiona występku z art. 178b KK dopiero kontynuując jazdę po włą-
czeniu przez funkcjonariuszy także sygnałów dźwiękowych. W uznanych przez Sąd 
Rejonowy za wiarygodne wyjaśnieniach oskarżony wyraźnie wskazał, że postanowił 
się zatrzymać po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, a wcześniej nie widział sygnału 
świetlnego. Ponadto Stanisław Podlaski wskazał, że nie mógł zatrzymać się natych-
miast, gdyż na tym odcinku drogi powiatowej brak było pobocza, co potwierdziła 
także funkcjonariusz Maria Nowacka. Oskarżony ocenił, że zatrzymał się około 100 m 
po usłyszeniu syreny policyjnej, na pierwszym podjeździe przed posesją, co znalazło 
potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym. Powyższe wyjaśnienia oskarżo-
nego zostały uznane przez Sąd Rejonowy za wiarygodne i stanowiły podstawę doko-
nanych w sprawie ustaleń. Tymczasem dla przypisania przestępstwa z art. 178b KK 
konieczne jest, aby sprawca miał świadomość polecenia zatrzymania, a następnie za-
niechał zatrzymania pojazdu i kontynuował jazdę. Niezwłoczne zatrzymanie pojaz-
du nie jest natomiast tożsame z zatrzymaniem natychmiastowym. Stanisław Podlaski 
zatrzymał się po 100 m, w pierwszym z dostępnych miejsc, w których nie zagrażało 
to ruchowi drogowemu, a zatem zatrzymał pojazd niezwłocznie i nie zrealizował tym 
samym znamion przestępstwa z art. 178b KK.
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WZÓR PISMA

Łódź, 20.3.2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi
Wydział V Karny Odwoławczy
Plac Dąbrowskiego 5, 
90-921 Łódź

za pośrednictwem

Sądu Rejonowego w Brzezinach
Wydział II Karny 
ul. Waryńskiego 34, 
95-060 Brzeziny

Oskarżony: Stanisław Podlaski
reprezentowany przez 
adw. Annę Kowalską
Kancelaria adwokacka w Brzezinach
ul. Mickiewicza 20

Sygn. I instancji II K 190/19

APELACJA 
obrońcy oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach z 4.11.2019 r., wyda-

nego przeciwko oskarżonemu Stanisławowi Podlaskiemu, w sprawie o sygn. II K 190/19, 
doręczonego obrońcy oskarżonego 11.3.2020 r.

Działając w imieniu oskarżonego, na podstawie udzielonego mi upoważnienia do obro-
ny, które znajduje się w aktach sprawy, na podstawie art. 444 § 1 KPK w zw. z art. 425 
§ 1–3 KPK zaskarżam ww. wyrok Sądu Rejonowego w Brzezinach: w zakresie czynu 
wskazanego w pkt I zaskarżonego wyroku – w części dotyczącej orzeczenia o karze, 
a w zakresie czynów wskazanych w pkt II, III i IV zaskarżonego wyroku – w całości.

Na podstawie art. 427 § 1 i 2 KPK w zw. z art. 438 pkt 1–4 KPK zaskarżonemu wyrokowi 
zarzucam:
I. W zakresie czynu wskazanego w pkt I wyroku (z art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo 
łowieckie):
1) obrazę przepisów prawa materialnego, tj. art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z 13.10.1995 r. – Pra-

wo łowieckie, poprzez ich niewłaściwe zastosowanie i orzeczenie przepadku należącej 
do Jana Podlaskiego strzelby Baikał 27EM-M-1C kal. 12/76 oraz pozyskanej w trakcie 
polowania tuszy dzika, podczas gdy orzeczenie przepadku jest możliwe wyłącznie 
w razie skazania za przestępstwo stypizowane w art. 52 i 53 ustawy – Prawo łowiec-
kie, natomiast oskarżonemu przypisano jedynie popełnienie wykroczenia określone-
go w art. 51 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy;

2) rażącą niewspółmierność orzeczonej wobec oskarżonego kary grzywny wysokości 
1000 zł, w stosunku do okoliczności przedmiotowych i podmiotowych zarzuconego 
mu czynu.
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II. W zakresie czynu wskazanego pkt II wyroku (z art. 290 § 1 KK) – obrazę przepi-
sów postępowania, która mogła mieć wpływ na treść wyroku, tj. art. 174 KPK, polegającą 
na zastąpieniu dowodu z wyjaśnień oskarżonego, który nie przyznał się do popełnienia 
zarzuconego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień w tym zakresie treścią no-
tatki urzędowej sporządzonej przez funkcjonariusza Policji Marię Nowacką 27.4.2019 r. 
i poczynienie na podstawie tej notatki urzędowej ustaleń faktycznych niekorzystnych dla 
oskarżonego.
III. W zakresie czynu wskazanego w pkt III wyroku (z art. 178a § 4 KK) – obrazę prze-
pisów prawa materialnego poprzez błędne przyjęcie, że czyn oskarżonego wypełnił zna-
miona przestępstwa określonego w art. 178 § 4 KK, podczas gdy czyn oskarżonego wy-
pełnił co najwyżej znamiona art. 178a § 1 KK z uwagi na zatarcie poprzedniego skazania 
przed datą wydania zaskarżonego wyroku.
IV. W zakresie czynu wskazanego w pkt IV wyroku (z art. 178b KK) – błąd w ustaleniach 
faktycznych przyjętych za podstawę wyroku, który mógł mieć wpływ na treść zaskarżo-
nego wyroku, poprzez bezpodstawne przyjęcie, że pomimo wydania przez uprawnio-
nych do kontroli ruchu drogowego funkcjonariuszy poruszających się pojazdem służbo-
wym, przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, polecenia zatrzymania pojazdu 
oskarżonego nie zatrzymał się on niezwłocznie i kontynuował jazdę w kierunku miej-
scowości Brzeziny, podczas gdy ze zgromadzonego materiału dowodowego, uznanego 
przez Sąd I instancji za wiarygodny jednoznacznie wynika, że oskarżony zatrzymał się 
niezwłocznie po włączeniu przez funkcjonariuszy sygnałów dźwiękowych w miejscu, 
które nie stwarzało niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na podstawie art. 427 § 1 KPK w zw. z art. 437 § 1 i 2 KPK wnoszę:
I. W zakresie czynu wskazanego w pkt I wyroku (z art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo ło-
wieckie) – o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez zmniejszenie orzeczonej kary grzyw-
ny do dolnych granic ustawowego zagrożenia oraz uchylenie orzeczonego przepadku 
strzelby Baikał 27EM-M-1C kal. 12/76 oraz tuszy dzika.
II. W zakresie czynu wskazanego w pkt II wyroku (z art. 290 § 1 KK) – o zmianę zaskar-
żonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonego.
III. W zakresie czynu wskazanego w pkt III wyroku (z art. 178a § 4 KK) – o zmianę 
zaskarżonego wyroku poprzez zakwalifikowanie czynu oskarżonego z art. 178a § 1 KK, 
skrócenie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych do lat 3 oraz 
zmniejszenie zasądzonego od oskarżonego świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej do kwoty 5000 zł.
IV. W zakresie czynu wskazanego w pkt IV wyroku (z art. 178b KK) – o zmianę zaskar-
żonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonego.

UZASADNIENIE

Oskarżony Stanisław Podlaski wyrokiem z 4.11.2019 r., wydanym przez Sąd Rejonowy 
w Brzezinach, został uznany za winnego popełnienia wykroczenia określonego w art. 51 
ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo łowieckie oraz winnego popełnienia przestępstw określonych 
w art. 290 § 1 KK, art. 178a § 4 KK oraz art. 178b KK. Z wyrokiem Sądu I instancji nie 
sposób się zgodzić.

I. Sąd I instancji skazał oskarżonego za wykroczenie określone w art. 51 ust. 1 pkt 6 usta-
wy – Prawo łowieckie na karę grzywny w wysokości 1000 zł oraz orzekł na podstawie 
art. 54 ust. 1 i 2 ww. ustawy przepadek należącej do Jana Podlaskiego strzelby Baikał 
27EM-M-1C kal. 12/76 oraz pozyskanej w trakcie polowania tuszy dzika.
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W pierwszej kolejności należy zauważyć, że rozstrzygnięcie Sądu I instancji w kwestii 
orzeczonego przepadku narusza art. 54 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo łowieckie. Zgodnie ze 
wskazanymi przepisami sąd może orzec przepadek broni, pojazdów, narzędzi i psów, 
przy użyciu których dokonane zostało przestępstwo, a także przepadek trofeów, tusz 
zwierzyny i ich części, ale jedynie w przypadku skazania za przestępstwa wymienione 
w art. 52 i 53 Prawa łowieckiego. Orzeczenie o przepadku może w takim wypadku do-
tyczyć również przedmiotów niestanowiących własności sprawcy. Stanisław Podlaski 
został wprawdzie oskarżony o popełnienie przestępstwa polegającego na polowaniu 
bez posiadania uprawnień do tego (art. 53 pkt 4 Prawa łowieckiego), jednakże Sąd po 
przeprowadzeniu postępowania dowodowego przyjął, że oskarżony dopuścił się jedy-
nie wykroczenia polegającego na nieposiadaniu przy sobie wymaganych dokumentów 
w trakcie polowania. Z tego względu Sąd orzekając ww. przepadek naruszył art. 54 ust. 1 
i 2 Prawa łowieckiego. Przepadek przedmiotów nienależących do sprawcy i przedmiotów 
pochodzących z wykroczenia nie jest również możliwy na podstawie art. 30 § 1 i 3 KW ze 
względu na brak przepisu szczególnego w tym zakresie. Wobec tego orzeczony przepa-
dek winien zostać uchylony.
Podnieść nadto należy, że orzeczona względem oskarżonego kara grzywny za popełnione 
wykroczenie w wysokości 1000 zł jest rażąco surowa. Sąd I instancji wprawdzie stwier-
dził, że wymierzając karę grzywny, wziął pod uwagę dochody, warunki osobiste i rodzin-
ne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe Stanisława Podlaskiego, który utrzymuje 
się z niskiej emerytury w wysokości 1400 zł, jednakże okoliczności tych należycie nie roz-
ważył. Postawa oskarżonego, który wyrażał wolę współpracy w celu wyjaśnienia oko-
liczności popełnienia wykroczenia, uzasadniają przekonanie, że kara grzywny powinna 
zostać zmniejszona do dolnych granic ustawowego zagrożenia. 

II. Oskarżony Stanisław Podlaski został również uznany za winnego popełnienia czy-
nu zakwalifikowanego z art. 290 § 1 KK. Sąd wydając jednak takie rozstrzygnięcie na-
ruszył przepisy postępowania, a mianowicie art. 174 KPK. Zgodnie z tym przepisem 
dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub z zeznań świadka nie wolno zastępować treścią 
pism, zapisków lub notatek urzędowych. Jednak wbrew treści tego przepisu, Sąd dowód 
z wyjaśnień oskarżonego zastąpił treścią notatki urzędowej, która została sporządzona 
27.4.2019 r. przez funkcjonariusza Policji Marię Nowacką. Wynikało z niej, że w momen-
cie zatrzymania oskarżony przyznał się do dokonania wyrębu w celu przywłaszczenia. 
W swoich wyjaśnieniach złożonych zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak 
i w postępowaniu przed sądem, Stanisław Podlaski nie przyznał się i odmówił składania 
wyjaśnień. Co istotne, oświadczenia oskarżonego udokumentowane w notatce stały się 
w zasadzie najważniejszym dowodem, który zadecydował o skazaniu go za przestępstwo 
z art. 290 § 1 KK. Tymczasem w świetle art. 174 KPK w takiej sytuacji nie wolno doko-
nywać ustaleń faktycznych sprzecznych z wyjaśnieniami oskarżonego, gdyż byłoby to 
zastąpieniem tego rodzaju dowodu treścią notatki (zob. np.: uzas. wyr. SN z 4.5.2016 r., 
III KK 334/15, Legalis).
Brak jest wobec tego jakichkolwiek dowodów wskazujących na sprawstwo i winę oskar-
żónego. W realiach sprawy, za dowody wystarczające do przypisania Stanisławowi 
Podlaskiemu sprawstwa przestępstwa z art. 290 § 1 KK nie mogą być natomiast uznane 
samodzielnie fakt posiadania przez oskarżonego siekiery, przewożenie drzewa, czy też 
zeznania leśniczego Andrzeja Wrońskiego, wskazujące na dokonany w bliżej nieokre-
ślonym czasie nielegalny wyrąb drzew w okolicy miejscowości Jasień. Co istotne, treści 
notatki w zakresie przyznania się oskarżonego do winy nie potwierdziła przesłuchana 
w charakterze świadka funkcjonariuszka, która sporządziła wskazany dokument. Star-
szy aspirant Maria Nowacka w postępowaniu przed sądem wskazała jedynie, że skoro 
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taka informacja znalazła się w notatce, to zapewne jest prawdziwa, lecz zastrzegła, że 
nie pamięta tak naprawdę, co oskarżony mówił na temat wyrębu drzewa. Jednocześnie 
w sprawie nie przeprowadzono żadnych innych dowodów, w szczególności badań me-
chanoskopijnych czy też dendrologicznych. Wobec powyższego, z uwagi na brak jakich-
kolwiek dowodów świadczących o winie, oskarżony powinien zostać uniewinniony od 
popełnienia zarzuconego mu czynu.

III. Oskarżony Stanisław Podlaski został również uznany za winnego tego, że prowadził 
w ruchu lądowym po drodze publicznej pojazd mechaniczny będąc w stanie nietrzeź-
wości, przy czym Sąd I instancji uznał, że dopuścił się tego czynu będąc uprzednio ska-
zanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Brzezinach, sygn. akt II K 302/15 
z 1.12.2015 r. za przestępstwo z art. 178a § 1 KK, dlatego też przyjął, że oskarżony wyczer-
pał swoim zachowaniem znamiona przestępstwa opisanego w art. 178a § 4 KK. Sąd Rejo-
nowy błędnie jednak przyjął, że Stanisław Podlaski powinien ponosić odpowiedzialność 
na podstawie art. 178a § 4 KK, na co miałoby wskazywać jego wcześniejsze skazanie za 
czyn z art. 178a § 1 KK. Wyrok Sądu Rejonowego w Brzezinach sygn. akt II K 302/15 za-
padł 1.12.2015 r. W wyroku tym Stanisławowi Podlaskiemu wymierzono karę 6 miesięcy 
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby, 
orzeczono wobec niego środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów 
mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat oraz świadczenie pieniężne w kwocie 
5 000 zł. Wyrok ten uprawomocnił się 8.12.2015 r., 3 − letni okres próby zakończył się 
8.12.2018 r., natomiast wyżej wymienione środki karne zostały wykonane. Zatarcie skaza-
nia nastąpiło zatem z mocy prawa 6 miesięcy od zakończenia okresu próby (art. 76 § 1 i 2 
KK), tj. 8.6.2019 r. Natomiast zaskarżony wyrok Sądu I instancji zapadł 4.11.2019 r, a za-
tem już po zatarciu skazania. Jak jednoznacznie wynika z utrwalonego stanowiska Sądu 
Najwyższego, fakt zatarcia z mocy prawa wcześniejszego prawomocnego skazania za 
przestępstwo określone w art. 178a § 1 KK, zaistniały w dacie wyrokowania co do popeł-
nienia czynu, uniemożliwia przyjęcie odpowiedzialności sprawcy na podstawie art. 178a 
§ 4 KK także wtedy, gdy do popełnienia czynu doszło przed upływem okresu niezbędne-
go do zatarcia wcześniejszego skazania (zob. wyr. SN z 21.8.2012 r., IV KK 59/12, Legalis). 

IV. Oskarżonemu przypisano również popełnienie przestępstwa określonego w art. 178b 
KK. Zgodnie z tym przepisem, ten kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do 
kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wod-
nym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia 
zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje 
jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Dla bytu tego przestęp-
stwa konieczne jest zatem, aby polecenie zatrzymania wydane było jednocześnie przy 
użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Nie wypełnia znamion przestępstwa po-
lecenie podane wyłącznie za pomocą sygnałów świetlnych. W konsekwencji, w realiach 
niniejszej sprawy oznacza to, że Stanisław Podlaski mógł zrealizować znamiona występ-
ku z art. 178b KK dopiero kontynuując jazdę po włączeniu przez funkcjonariuszy także 
sygnałów dźwiękowych. W uznanych przez Sąd I instancji za wiarygodne wyjaśnieniach 
oskarżony wyraźnie wskazał, że postanowił się zatrzymać po usłyszeniu sygnału dźwię-
kowego, a wcześniej nie widział sygnału świetlnego. Dopiero zatem łączne uruchomienie 
sygnałów dźwiękowych i świetlnych warunkuje możliwość przypisania tego przestęp-
stwa. Stanisław Podlaski wskazał, że nie mógł zatrzymać się natychmiast, gdyż na tym 
odcinku drogi powiatowej brak było pobocza, co potwierdziła także funkcjonariusz Maria 
Nowacka. Oskarżony ocenił, że zatrzymał się około 100 m po usłyszeniu syreny policyj-
nej, na pierwszym podjeździe przed posesją, co znalazło potwierdzenie w pozostałym 
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materiale dowodowym. Powyższe wyjaśnienia oskarżonego zostały uznane przez Sąd 
Rejonowy za wiarygodne i stanowiły podstawę dokonanych w sprawie ustaleń. Tymcza-
sem dla przypisania przestępstwa z art. 178b KK konieczne jest, aby sprawca miał świado-
mość polecenia zatrzymania, a następnie zaniechał zatrzymania pojazdu i kontynuował 
jazdę. Niezwłoczne zatrzymanie pojazdu nie jest natomiast tożsame z zatrzymaniem na-
tychmiastowym. Stanisław Podlaski zatrzymał się po 100 m, w pierwszym z dostępnych 
miejsc, w których nie zagrażało bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego, a za-
tem zatrzymał pojazd niezwłocznie i nie zrealizował tym samym znamion przestępstwa 
z art. 178b KK.

Mając na uwadze powyższe zaskarżony wyrok nie może się ostać, wobec czego wnoszę 
jak w petitum apelacji. 

adw. Anna Kowalska
(podpis)

Załącznik: 
– odpis apelacji.
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Kazus 2. Egzamin radcowski 2020 r. 

Informacja dla zdającego:

1. Po zapoznaniu się z treścią zadania – opracowanymi na potrzeby egzami-
nu aktami sprawy karnej – proszę przygotować, jako pełnomocnik oskar-
życiela posiłkowego Romana Romanka radca prawny Wacław Przydat-
ny, prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Lublinie, ul. Wielka 3/2, 
20-830 Lublin, apelację od wydanego w sprawie wyroku, albo – w przy-
padku uznania, że brak jest podstaw do jej wniesienia – opinię prawną, 
z uwzględnieniem interesu reprezentowanej strony. 

2. Należy przyjąć, że: 1) we wszystkich pismach procesowych oraz protoko-
łach, wyroku i uzasadnieniu znajdują się własnoręczne podpisy upraw-
nionych osób; 2) oskarżony i świadkowie (w tym pokrzywdzony) zostali 
pouczeni w sposób właściwy, zgodny z przepisami, o swoich uprawnie-
niach oraz obowiązkach; 3) w protokołach przesłuchań świadków i podej-
rzanego podano serie i numery dowodów osobistych przesłuchiwanych 
osób oraz ich PESEL; wskazano też organ, który wydał dowód osobisty; 
numer PESEL oskarżonego znajduje się także w danych zebranych w try-
bie art. 213 § 1 KPK; 4) dane dotyczące miejsca zamieszkania (ustalone 
na podstawie dokumentu tożsamości) oraz miejsca pracy świadków nie 
zostały zamieszczone w protokołach ich przesłuchania (art. 148a § 1 KPK) 
i znajdują się one w odrębnym załączniku adresowym – załączonym do akt 
sprawy wyłącznie do wiadomości organu prowadzącego postępowanie; 
5) oskarżony został zaznajomiony z aktami postępowania przygotowaw-
czego i nie złożył wniosku o jego uzupełnienie poprzez przeprowadzenie 
określonych dowodów; 6) w stosownym terminie wydano postanowienie 
o zamknięciu śledztwa; 7) akt oskarżenia został skontrolowany pod wzglę-
dem formalnym i jego odpisy zostały doręczone uprawnionym osobom; 
8) sprawa została skierowana na rozprawę główną, jak również zostało 
wydane zarządzenie o wyznaczeniu terminu rozprawy, zaś Sąd w trybie 
art. 352 KPK dopuścił wszystkie dowody zawarte w akcie oskarżenia, na 
wynikające z ich treści okoliczności; 9) w aktach sprawy znajdują się dane 
z Krajowego Rejestru Karnego, aktualne na datę rozprawy, z których wy-
nika, że Jan Janik był skazany wyrokiem Sądu Rejonowego Lublin-Zachód 
w Lublinie z 11.12.2012 r., w sprawie III K 501/12 za przestępstwo z art. 190 
§ 1 KK na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, którą odbył 
w całości w okresie od 5.4.2014 r. do 1.10.2014 r.; 10) w aktach sprawy znaj-
duje się karta leczenia szpitalnego z 14.10.2019 r., z której wynika, że pa-
cjent Roman Romanek został przyjęty do Szpitala Okręgowego w Lublinie 
7.10.2019 r., przywieziony karetką pogotowia ratunkowego, nieprzytomny. 
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Stwierdzono u niego obrażenia ciała w postaci obrzęku tkanek miękkich 
okolicy prawego łuku brwiowego wraz z podbiegnięciem krwawym bar-
wy ciemno-czerwonej o powierzchni 2 cm × 1,5 cm oraz obrzęku tkanek 
miękkich w okolicy oczodołu lewego wraz z podbiegnięciem krwawym 
barwy ciemno-czerwonej o powierzchni 3 cm × 2 cm, a także rozcięcia war-
gi dolnej przebiegające w pionie na długości 4 mm. Poza tym stwierdzono 
rozcięcie skóry tylnej części głowy na długości 3 cm i zakrzepłą krew w tej 
okolicy na włosach i szyi. W związku z podejrzeniem pęknięcia okolicy po-
tylicznej czaszki zlecono przeprowadzenie badania tomografii komputero-
wej. Z przeprowadzonego 8.10.2019 r. badania CT wynika, że stwierdzono 
pęknięcie okolicy potylicznej czaszki przebiegające w pionie o długości 2 
cm, a nadto krwiak nadtwardówkowy w okolicy tego pęknięcia o grubości 
2 cm. W związku z zagrożeniem życia z uwagi na możliwość powiększenia 
się krwiaka i jego pęknięcia, pacjent został zakwalifikowany do zabiegu 
usunięcia krwiaka. W dniu 8.10.2019 r. wykonano zabieg trepanacji czasz-
ki oraz usunięcia krwiaka. Pacjent przebywał w szpitalu do 14.10.2019 r. 
Został wypisany w stanie ogólnym dobrym, z zaleceniem oszczędzającego 
trybu życia i niepodejmowania wysiłku fizycznego. 

3. Pod przygotowaną apelacją lub opinią prawną należy podać imię i nazwi-
sko osoby, która – zgodnie z treścią zadania egzaminacyjnego – powinna 
złożyć podpis pod tym pismem. 

4. W przypadku sporządzenia apelacji należy przyjąć, że sądem odwoław-
czym jest Sąd Okręgowy w Lublinie, V Wydział Karny − Odwoławczy, 
ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin. 

5. Data rozwiązania zadania winna wynikać z przedstawionego stanu fak-
tycznego.
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OPIS ISTOTNYCH ZAGADNIEŃ DLA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ 
DO ZADANIA Z ZAKRESU PRAWA KARNEGO 
(EGZAMIN RADCOWSKI – 24 MARCA 2020 r.)

Zdaniem zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski, w przypadku zadania 
z zakresu prawa karnego zasadne jest sporządzenie apelacji w imieniu oskarżyciela posił-
kowego Romana Romanka.
Zdający przy rozwiązywaniu zadania powinni zwrócić uwagę na następujące problemy: 
1. Sąd Rejonowy dokonując podziału zarzucanego oskarżonemu przestępstwa na dwa 

czyny naruszył art. 11 § 1 KK, zgodnie z którym ten sam czyn może stanowić tylko 
jedno przestępstwo, a także art. 11 § 2 KK stanowiący podstawę kumulatywnej kwali-
fikacji prawnej czynu. Prokurator w tym zakresie prawidłowo zredagował opis zacho-
wania zarzucanego oskarżonemu i je zakwalifikował, gdyż zachowanie to polegało na 
zaborze pieniędzy w celu przywłaszczenia przy użyciu m.in. przemocy, którą z kolei 
stanowiło uderzenie pokrzywdzonego pięściami. Jeden czyn oskarżonego, którego 
fragment polegał na zadaniu ciosów, powinien zatem stanowić jedno przestępstwo, 
co do którego powinno zapaść jedno rozstrzygnięcie, nie zaś dwa, każde wadliwie 
odnoszące się do fragmentu czynu. Oczywiste jest zarazem, że o wielości czynów 
nie może świadczyć wielość skutków, takich jakimi w realiach sprawy są obrażenia 
ciała oraz zabór pieniędzy pokrzywdzonemu. Wielość skutków nie jest bowiem wy-
łącznym kryterium ustalenia wielości czynów (zob. np. wyr. SN z 8.8.1972 r., V KRN 
299/72, OSNKW 1973, z. 1, poz. 7). 

2. Istnienie wskazanego uchybienia powinno skutkować podniesieniem zarzutu naru-
szenia prawa materialnego – art. 11 § 1 i 2 KK, zakładającego zarazem zaskarżenie 
wyroku w całości oraz w konsekwencji złożeniem wniosku o uchylenie tego wyroku 
w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania. Pominięcie tego zarzutu 
mogłoby wprawdzie prowadzić do podniesienia wskazanych niżej pozostałych za-
rzutów co do obu rozstrzygnięć, jednak błędnie musiałoby również skutkować wnio-
skiem o uchylenie wyroku w części dotyczącej rozstrzygnięcia o fragmencie czynu 
polegającym na rozboju i zmianą w pozostałej części, a także w części utrzymaniem 
w mocy. Wprawdzie pełnomocnik w ten sposób teoretycznie mógłby doprowadzić 
do uprawomocnienia się wyroku w zakresie stwierdzonych obrażeń ciała, zmienione-
go i uwzględniającego także ciężkie obrażenia ciała, jednak takie rozwiązanie nie jest 
prawidłowe z prawnego punktu widzenia ani też korzystne 2 dla pokrzywdzonego. 
Przede wszystkim zakłada ono błędne rozstrzygnięcie sprawy przez sąd odwoławczy, 
podczas gdy wniesiony środek odwoławczy ma znajdować uzasadnienie w przepi-
sach prawa materialnego i procesowego. Poza tym, nawet gdyby tego rodzaju zarzut 
nie został podniesiony przez pełnomocnika, sąd odwoławczy musiałby uwzględ-
nić z urzędu zaistniałe uchybienie w trybie art. 440 KPK. Nadto, uchylenie wyroku 
w części obejmującej fragment czynu i przekazujące sądowi I instancji sprawę do po-
nownego rozpoznania w tym zakresie nastąpiłoby wbrew zasadzie ne bis in idem, 
stanowiącej negatywną przesłankę procesu z art. 17 § 1 pkt 7 KPK. Postępowanie to 
sąd ponownie rozpoznający sprawę musiałby umorzyć, co z kolei prowadziłoby do 
zaistnienia takiej sytuacji procesowej, w której Jan Janik nie mógłby zostać skazany za 
zachowanie polegające na rozboju, co nie jest w interesie pokrzywdzonego. Trzeba też 
dostrzec, że gdyby nawet zapadło rozstrzygnięcie skazujące za fragment czynu w po-
stępowaniu ponownym, nastąpiłoby to wbrew przeszkodzie procesowej w postaci rei 
iudicatae, stanowiącej bezwzględną przyczynę odwoławczą z art. 439 § 1 pkt 7 KPK, 
która mogłaby być podstawą kasacji lub wznowienia postępowania na korzyść oskar-
żonego bez ograniczenia terminem. Zaniechanie podniesienia zarzutu naruszenia 
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art. 11 § 1 i 2 KK oraz wniosek o częściowe utrzymanie wyroku w mocy prowadziły-
by zatem do stanu niepewności procesowej, niekorzystnego z punktu widzenia praw 
pokrzywdzonego Romana Romanka, gdyż w każdym czasie powinien on skutkować 
wszczęciem postępowania mającego na celu uchylenie wyroku dotyczącego rozboju 
i umorzeniem postępowania w tym zakresie wobec Jana Janika. 

3. Wyrok Sądu Rejonowego w pkt. 1 dotknięty jest błędem w ustaleniach faktycznych, 
polegającym na braku ustalenia nieumyślnego spowodowania skutku w postaci 
pęknięcia czaszki oraz powstania krwiaka nadtwardówkowego w wyniku zadanego 
uderzenia i uderzenia o twarde podłoże, o którym to skutku mowa w prawidłowo 
obdarzonej wiarą opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej. W realiach sprawy 
należało ustalić, że Jan Janik nieumyślnie spowodował te obrażenia ciała, stanowiące 
chorobę realnie zagrażającą życiu, a w konsekwencji zrealizował znamiona czynu 
z art. 156 § 1 pkt 2 KK w zw. z art. 156 § 2 KK. Pomimo tego, że jego zamiarem było 
spowodowanie obrażeń ciała wynikłych z ciosów zadanych pięściami w twarz, to 
powinien i mógł on także przewidzieć, że na skutek silnego ciosu pokrzywdzony 
może się przewrócić i uderzyć głową o asfalt. Zachowanie polegające na zadaniu 
silnego, kolejnego uderzenia w twarz pozostaje w związku przyczynowym z obra-
żeniami 3 w postaci pęknięcia czaszki na skutek upadku i uderzenia o twarde pod-
łoże oraz powstaniem krwiaka nadtwardówkowego. W konsekwencji wadliwych 
ustaleń faktycznych, zarówno co do braku nieumyślności w rozważanym zakresie, 
jak i braku związku przyczynowego, doszło do wadliwości w zakresie opisu czynu 
przypisanego oskarżonemu Janowi Janikowi, jak i kwalifikacji prawnej jego czynu, 
gdyż został pominięty art. 156 § 1 pkt 2 KK w zw. z art. 156 § 2 KK. Należy wskazać, 
że w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych przyjmuje się jedno-
licie, iż wszystkie znamiona strony podmiotowej, jak m.in. kwestia umyślności lub 
nieumyślności, jak i przedmiotowej, jak m.in. związek przyczynowy, należą do sfery 
ustaleń faktycznych sądu orzekającego (co do strony podmiotowej zob. np. wyr. SN 
z 28.2.2018 r., V KK 314/17, SA we Wrocławiu z 13.6.2018 r., co do związku przyczy-
nowego zob. np. wyr. SN z 26.11.2009 r., V KK 197/09, post. SN z 21.8.2001 r., V KKN 
112/00, wyr. SA w Katowicach z 24.9.2013 r., II AKa 307/13). Oznacza to, że brak 
takich ustaleń w sytuacji, kiedy były one uzasadnione zważywszy na prawidłowo 
oceniony materiał dowodowy, powinien być przedmiotem zarzutu błędu w ustale-
niach faktycznych. 

4. Sąd Rejonowy błędnie rozstrzygnął sprawę w pkt. 2 wyroku, gdyż dopuścił się błędu 
w ustaleniach faktycznych dotyczącego tego, że zachowanie oskarżonego zatrzymało 
się w fazie usiłowania, a także, że oskarżony dobrowolnie odstąpił od dokonania prze-
stępstwa. Okoliczności, jakie Sąd ustalił, związane z przebiegiem zdarzenia, w czasie 
którego Jan Janik żądał pieniędzy, a następnie po przewróceniu się pokrzywdzonego 
zabrał portfel z wewnętrznej kieszeni kurtki, wskazują na to, że obejmował on swoim 
zamiarem zabór co najmniej pieniędzy. Nie ma znaczenia, że po pewnym czasie wy-
rzucił portfel wraz z zawartością do śmietnika, gdyż świadczy to jedynie o realizacji 
jednego z uprawnień, które posiada właściciel do rzeczy, jakim jest uprawnienie do 
wyzbycia się tej rzeczy. Realizacja takiego uprawnienia może nastąpić tylko wów-
czas, gdy przestępstwo kradzieży jest dokonane. Okoliczność ta wskazuje więc, że 
przestępstwo rozboju popełnione przez oskarżonego przeszło fazę usiłowania i zo-
stało dokonane. Odstąpienie od usiłowania, jakie zostało przez Sąd Rejonowy błędnie 
ustalone, może natomiast mieć miejsce jedynie w fazie, kiedy usiłowanie nie zostało 
ukończone (zob. np. post. SN z 8.9.2005 r., II KK 10/05, Legalis). Należy podkreślić, że 
na gruncie 4 prawa karnego przyjmuje się, że o zaborze rzeczy można mówić z chwilą 
zawładnięcia nią (zob. np. wyr. SN z 11.1.1988 r., II KR 343/87, OSNKW 1988, z. 7–8, 
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poz. 55), a to miało miejsce w momencie, gdy Jan Janik wyjął portfel z kieszeni kurtki 
Romana Romanka. W konsekwencji za błędne należy uznać ustalenie, iż oskarżony 
jedynie usiłował dokonać przestępstwa rozboju, podczas gdy go dokonał, a także, że 
odstąpił on od dokonania. Wynikiem tych błędnych ustaleń było wadliwe rozstrzy-
gnięcie sprawy polegające na umorzeniu postępowania karnego w części na podsta-
wie art. 17 § 1 pkt 4 KPK. 

5. Kolejne uchybienie zawarte jest w pkt. 3 wyroku, w którym Sąd Rejonowy warun-
kowo zawiesił wobec oskarżonego wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolno-
ści. Zgodnie z treścią art. 69 § 1 KK, sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary 
pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w cza-
sie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności. Z od-
pisu wyroku Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z 11.12.2012 r. w sprawie 
III K 501/12, a także z danych o karalności wynika, że oskarżony w czasie popełnienia 
czynu przypisanego mu w sprawie stanowiącej zadanie egzaminacyjne był osobą ska-
zaną uprzednio na karę pozbawienia wolności, a więc zachodziła negatywna prze-
słanka zastosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary. W konsekwencji 
doszło do naruszenia prawa materialnego w postaci art. 69 § 1 KK. Skoro niedopusz-
czalne było warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, nie było 
możliwe również orzeczenie grzywny na podstawie art. 71 § 1 KK. 

6. Wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie powinien być zaskarżony na nie-
korzyść oskarżonego w całości, zaś podniesione w apelacji zarzuty powinny obejmo-
wać: 1) naruszenie prawa materialnego, tj. art. 11 § 1 i 2 KK poprzez uznanie, że jeden 
czyn oskarżonego stanowi dwa przestępstwa, podczas gdy stanowi on jedno prze-
stępstwo, które powinno być ocenione przy uwzględnieniu kumulatywnej kwalifika-
cji prawnej takiej, jaką zastosował prokurator w akcie oskarżenia, którego skutkiem 
było wydanie dwóch rozstrzygnięć co do jednego przestępstwa; 2) błąd w ustaleniach 
faktycznych mający wpływ na treść wyroku, polegający na braku ustalenia, że oskar-
żony uderzając pokrzywdzonego pięścią w twarz powinien i mógł przewidzieć skutek 
w postaci pęknięcia okolicy potylicznej czaszki na długości 2 cm i powstania krwiaka 
nadtwardówkowego o grubości 2 cm, jak również braku ustalenia tego, że pomiędzy 
uderzeniem pokrzywdzonego 5 w twarz a powstaniem wymienionych obrażeń ist-
niał związek przyczynowy, którego skutkami były niepełny opis czynu przypisanego 
oskarżonemu oraz niepełna jego kwalifikacja prawna; 3) błąd w ustaleniach faktycz-
nych mający wpływ na treść wyroku, polegający na ustaleniu, że oskarżony zakończył 
realizowanie znamion rozboju w fazie usiłowania oraz odstąpił od dokonania tego 
przestępstwa, podczas gdy jego zachowanie stanowiło dokonanie, co powoduje, że 
nie było możliwe odstąpienie od dokonania, którego skutkiem było wadliwe umo-
rzenie postępowania karnego w oparciu o art. 17 § 1 pkt 4 KPK; 4) naruszenie pra-
wa materialnego, tj. art. 69 § 1 KK poprzez zastosowanie warunkowego zawieszenia 
wykonania kary wobec oskarżonego, który w czasie popełnienia przypisanego mu 
w postępowaniu przestępstwa był sprawcą skazanym wcześniej na karę pozbawienia 
wolności, którego skutkiem było również wadliwe orzeczenie grzywny na podstawie 
art. 71 § 1 KK. 

Wniosek odwoławczy powinien obejmować żądanie uchylenia zaskarżonego wyroku 
w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Umorzenie postępowania 
co do jednego z wyodrębnionych zachowań powoduje, że w postępowaniu odwoław-
czym ma zastosowanie reguła ne peius z art. 454 § 1 KPK, w myśl której sąd odwoławczy 
nie może skazać oskarżonego, wobec którego m.in. umorzono postępowanie. W świetle 
art. 437 § 2 KPK i art. 454 § 1 KPK nie jest więc możliwe reformatoryjne orzekanie sądu 
odwoławczego.
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