Założenia do kazusu (II termin).
I.

Zakres zaskarżenia:

- orzeczenie należało zaskarżyć w całości na korzyść oskarżonego.
II.

Zarzuty odwoławcze:

a) zarzut błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, który mógł
mieć wpływ na jego treść, polegający na przyjęciu, iż działanie oskarżonego polegało
na zadawaniu pokrzywdzonemu uderzeń rękami po całym ciele, kopaniu w tułów i
nogi, na skutek czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci sińców
okularowych, zasinienia policzka prawego, stłuczenia żeber po stronie prawej, otarć
naskórka w części potylicznej głowy oraz obu przedramion, a także złamania kości
promieniowej ręki prawej oraz paliczka palca serdecznego prawej dłoni, które to
obrażenia naruszyły prawidłowe funkcje narządu ciała na okres powyżej 7 dni z
przewidywanym czasem leczenia wynoszącym około 6 tygodni, podczas gdy udział
oskarżonego Jana Nowaka w pobiciu Tomasza Kowalskiego polegał wyłącznie na
popchnięciu go i przewróceniu na ziemię, a następnie zagrzewaniu pozostałych
sprawców do zadawania ciosów; za dopuszczalne uznano również postawienie zarzutu
bezwzględnej przyczyny odwoławczej z art. 439 § 1 pkt 9 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt
9 k.p.k. polegającej na braku skargi uprawionego oskarżyciela w przypadku
wywodzenia, iż działanie oskarżonego realizowało wyłącznie znamiona ustawowe
przestępstwa z art. 217 § 1 k.k. (oskarżony nie brał udziału w pobiciu, a jedynie
popchnął i przewrócił pokrzywdzonego) – w takim przypadku należało jednak dostrzec
i zasygnalizować w uwagach do pracy pozostałe uchybienia;
b) zarzut obrazy przepisów prawa materialnego tj. art. 46 § 2 k.k. polegającej na
jednoczesnym orzeczeniu środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia
szkody oraz nawiązki, podczas gdy orzeczenie nawiązki jest możliwe wyłącznie
zamiast obowiązku naprawienia szkody, gdy z uwagi na znaczne trudności orzeczenie
to nie jest możliwe;
c) zarzut rażącej niewspółmierności orzeczonej kary pozbawienia wolności, która w uwagi
na właściwości i warunki osobiste oskarżonego, jego postawę procesową oraz
dotychczasową niekaralność winna zostać orzeczona w niższym wymiarze, z
zastosowaniem dobrodziejstwa warunkowego jej zawieszenia;
III.

Wnioski:

- o zmianę zaskarżonego wyroku w pkt 1 poprzez zmianę opisu czynu i przyjęcie, iż
oskarżony wziął udział w pobiciu Tomasza Kowalskiego, zakwalifikowanie w/w
zachowania jako przestępstwa z art. 158 § 1 k.k. i wymierzenie oskarżonemu kary w
dolnych granicach ustawowego zagrożenia z zastosowaniem dobrodziejstwa warunkowego
zawieszenia jej wykonania;
- uchylenie orzeczenia w przedmiocie nawiązki;

- w przypadku przyjęcia alternatywnej koncepcji obrony należało złożyć wniosek o
uchylenie zaskarżonego wyroku i umorzenie postępowania z uwagi na wystąpienie
bezwzględnej przyczyny odwoławczej, a także zasądzenie na rzecz oskarżonego zwrotu
poniesionych przez niego kosztów ustanowienia obrońcy w postępowaniu przed sądem I i
II instancji.

Uwagi do kryteriów oceniania:
- strona formalna – 5 pkt (prawidłowość oznaczenia stron, prawidłowość oznaczenia sądu,
poprawność ilości odpisów środka odwoławczego, dochowanie terminu do wniesienia
środka odwoławczego, poprawność podstaw prawnych środka odwoławczego oraz
poszczególnych zarzutów, podpis),
- poprawność zakresu zaskarżenia – 1 pkt,
- poprawność konstrukcji zarzutów– 12 pkt (ocenie podlegała poprawność postawionych
zarzutów również pod kątem redakcyjnym, przy czym obniżało ocenę pracy np.
postawienie zarzutu obrazy prawa materialnego, a to art. 280 §1 k.k., przy jednoczesnym
postawieniu zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych),
- poprawność konstrukcji wniosków odwoławczych – 3 pkt (należało sformułować co
najmniej trzy wnioski, przy czym ocenę obniżało sformułowanie wniosku o uchylenie
wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, jak też wniosku o uniewinnienie,
który w realiach kazusu nie był prawidłowy),
- poprawność uzasadnienia apelacji – 8 pkt (sposób argumentacji, przejrzystość
uzasadnienia, które nie mogło sprowadzać się tylko do powielenia zarzutów),
- styl i język – 1 pkt.

