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WYROK 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Dnia 5 grudnia 2014roku 

Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Karny w składzie: 

Przewodnicząca: SSO Beata Brysiewicz 

Protokolant: Justyna Szmurło 

przy udziale Prokuratora: Marcina Ogrodnika 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27.10.2014r., 5 grudnia 2014roku 

s p r a w y: 

1.  M. A. (1), s. T. i K. zd. K., ur. (...) w B. 

oskarżonego o to, że: w dniu 10 listopada 2013roku w mieszkaniu przy ul. (...) w B.poprzez 

kopanie M. A. (2)po głowie, spowodował u niego powstanie ostrej niewydolności 

ośrodkowego układu nerwowego i ważnych dla życia ośrodków w nim się znajdujących, 

w następstwie obrażeń wewnątrz czaszkowych tj. krwiaka podtwardówkowego, krwiaka 

śródmózgowego i ognisk stłuczenia mózgu, co stanowiło ciężki uszczerbek na zdrowiu 

w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, i w konsekwencji skutkującej jego zgonem, 

tj. o czyn z art.156§1pkt2 i §3kk 

I.  Oskarżonego M. A. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na 

mocy art. 156§1pkt2 kk w zw z art.156 §3kk skazuje go na karę 4( czterech) lat pozbawienia 

wolności. 

II.  Na mocy art.63§1kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zalicza 

oskarżonemu okres zatrzymania w sprawie w dniach: 11.11.2013r. i 12.11.2013r., oraz okres 

tymczasowego aresztowania w sprawie od dnia 3.05.2014roku do dnia 5.12.2014roku 

przyjmując jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności za równoważny dwóm dniom 

orzeczonej kary pozbawienia wolności. 

III.  Na mocy art. 230§2kpk nakazuje zwrócić dowody rzeczowe szczegółowo opisane 

w postanowieniu z dnia 05.09.2014roku( k. 286) : poz. 1 do 8 oskarżonemu M. A. (1), poz. 9 

do 11 P. A.. 

IV.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. R. kwotę 1020( jeden tysiąc 

dwadzieścia)zł wraz z należnym od tej kwoty podatkiem VAT w wysokości 23% z tytuły 

zwrotu kosztów nie opłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oskarżonemu. 

V.  Zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych. 
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