
 

Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o 
wykroczenia II rok aplikacji radcowskiej 15 września 2017r. 

1 
 

 20 maja 2017r. do Szpitala Miejskiego w Mysłowicach zgłosiła się Jadwiga Lis. Na 

oddziale ratunkowym pielęgniarce Irenie Nocoń powiedziała, iż została przed godziną pobita 

przez męża, który rzucił w nią popielniczką i chyba ma złamaną rękę. Wezwany chirurg zlecił 

prześwietlenie RTG. Jak się okazało kość promieniowa w lewej ręce Jadwigi Lis była 

złamana. Pokrzywdzonej założono opatrunek gipsowy, a z uwagi na uzyskane informacje 

świadczące, że uszkodzenie ciała może być wynikiem przestępstwa lekarz Piotr Kowalski 

powiadomił o zdarzeniu policję.  

29 maja 2017r. Jadwiga Lis została wezwana do Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach  

i przesłuchana. Zeznała ona, iż od stycznia do marca 2017r. jej mąż Jan Lis nadużywał 

alkoholu pod wpływem, którego znęcał się nad nią. Wyzywał ją słowami wulgarnymi, 

krzyczał, a 23 marca 2017r. nawet ją poszarpał i uderzył w twarz. Poszła wówczas do lekarza 

będącego biegłym sądowym, od którego uzyskała opinię, że doznała obrażeń w postaci 

rozcięcia dolnej wargi i zasinienia policzka lewego, co stanowi naruszenie nietykalności 

cielesnej w rozumieniu art. 217 §1 k.k.. Nie złożyła jednak zawiadomienia o przestępstwie, 

gdyż mąż obiecał poprawę i przestał nadużywać alkoholu. 

20 maja 2017r. Jan Lis znów jednak pił alkohol ze szwagrem Piotrem Kosem. Ona się 

wówczas zdenerwowała i zaczęła na niego krzyczeć. Bardzo go to rozzłościło i rzucił w nią 

popielniczką, która trafiła ją w lewą rękę. Poczuła bardzo silny ból. Udała się do szpitala, 

gdzie stwierdzono, że ręka jest złamana.  

Prokurator Rejonowy w Mysłowicach oskarżył Jana Lisa o to, że: 

I. w okresie od stycznia do 23 marca 2017r. w Mysłowicach znęcał się nad swoją 

żoną Jadwigą Lis wszczynając awantury, wyzywając ją słowami powszechnie 

uznanymi za obelżywe, a w dniu 23 marca 2017r. szarpał ją i uderzył ręką w twarz 

rozcinając dolną wargę, co stanowiło naruszenie nietykalności cielesnej, 

to jest o czyn z art. 207 §1 k.k. i art. 217 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k., 

II. w dniu 20 maja 2017r. w Mysłowicach rzucił w Jadwigę Lis popielniczką 

powodując u niej złamanie kości promieniowej lewej ręki, co naruszyło czynności 

narządów jej ciała na okres powyżej 7 dni, 

to jest o czyn z art. 157 §1 k.k. 

Postępowanie jurysdykcyjne toczyło się przed Sądem Rejonowym w Mysłowicach. 

Na rozprawie w dniu 30 czerwca 2017r. przesłuchiwany Jan Lis nie przyznał się do znęcania 

nad żoną Jadwigą Lis, ani też do złamania jej ręki w dniu 20 maja 2017r. Oświadczył, że chce 

składać wyjaśnienia. W swych wyjaśnieniach podał, iż rzeczywiście na początku 2017r. pił za 

dużo alkoholu. Było to związane z problemami w pracy. Żona miała o to pretensje i z tego 

powodu często się kłócili. 23 marca 2017r. będąc zdenerwowany poszarpał żonę i uderzył ją 

ręką w twarz, rozcinając jej dolną wargę, czego bardzo żałuje.  

Natomiast 20 maja 2017r. niczym w żonę nie rzucił. Owszem razem ze szwagrem Piotrem 

Kosem, który jest mężem siostry jego żony Jadwigi Lis, pili piwo. Żaden z nich nie był 

jednak pijany, bo wypili raptem po jednej butelce. Żona jak to zobaczyła to się niepotrzebnie 

zdenerwowała, zaczęła krzyczeć i próbowała do niego podbiec. Potknęła się jednak o dywan  

i upadła na ławę, uderzając lewą ręką o jej brzeg. Stwierdziła później, że bardzo boli ją ręka  

i idzie do szpitala. Jak wróciła miała założony gips. 
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Jadwiga Lis skorzystała na rozprawie z prawa odmowy składania zeznań, 

oświadczając przy tym, że z mężem się pogodziła i nie chce, aby za cokolwiek odpowiadał. 

Podobnie z prawa odmowy składania zeznań skorzystał szwagier Jana Lisa – Piotr Kos, który 

słuchany w postępowaniu przygotowawczym powiedział, że 20 maja 2017r. pili z Piotrem 

Kosem piwo, gdy szwagierka zaczęła krzyczeć. Jak do nich podbiegała to się potknęła  

i upadła na ławę. Później mówiła, że boli ja ręka. 

Przed sądem zostali przesłuchani w charakterze świadków chirurg Grzegorz Noga 

oraz pielęgniarka Irena Nocoń. Zeznali oni, iż 20 maja 2017r. na dyżur zgłosiła się Jadwiga 

Lis, która jak się okazało miała złamaną rękę. Z jej wypowiedzi wynikało, że rękę tę złamał 

jej mąż, rzucając w nią popielniczką. 

W toku postępowania zostały też ujawnione opinie lekarskie, z których wynikało, że 

obrażenia jakich doznała Jadwiga Lis 23 marca 2017r. stanowiły tylko naruszenie 

nietykalności cielesnej, natomiast obrażenia jakich doznała Jadwiga Lis 20 maja 2017r. 

skutkowały naruszeniem narządów jej ciała na okres powyżej 7 dni. 

Jan Lis ma 58 lat, jest emerytem, pobiera świadczenie emerytalne w kwocie 2200 zł, na 

utrzymaniu ma żonę.  

W toku przewodu sądowego ujawniono także kartę karną, z której wynika, że Jan Lis nie był 

karany.  

Na podstawie art. 399 §1 k.p.k. Sąd uprzedził strony o możliwości zmiany kwalifikacji 

prawnej czynu I na występek z art. 217 §1 k.k.  

Prokurator w mowie końcowej oświadczył, że z uwagi na stanowisko pokrzywdzonej nie 

domaga się skazania oskarżonego za czyn I i nie obejmuje ściganiem występku z art. 217 §1 

k.k., natomiast za czyn II wnosi o wymierzenie kary 2 lat pozbawienia wolności. 

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2017r. Sąd Rejonowy w Mysłowicach, pod sygn. II K 55/17: 

1. uznał oskarżonego Jana Lisa za winnego tego, że w dniu 23 marca 2017r. uderzył 

Jadwigę Lis ręką w twarz naruszając jej nietykalność cielesną, to jest za winnego 

popełnienia przestępstwa z art. 217 §1 k.k. i za to na mocy tego przepisu skazał go na 

karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, 

2. uznał oskarżonego Jana Lisa za winnego tego, że w dniu 20 maja 2017r.  

w Mysłowicach rzucił w Jadwigę Lis popielniczką powodując u niej złamanie kości 

promieniowej lewej ręki, co naruszyło czynności narządów jej ciała na okres powyżej 

7 dni, to jest za winnego popełnienia przestępstwa z  art. 157 §1 k.k. i za to na mocy 

tego przepisu skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 

3. na mocy art. 85 k.k. i art. 86 §1 k.k. orzekł karę łączną 1 roku i 6 miesięcy 

pozbawienia wolności, 

4. na mocy art. 69 §1 k.k. i art. 70 §1 k.k. warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej 

wobec oskarżonego Jana Lisa kary łącznej pozbawienia wolności na okres próby 

wynoszący 1 rok, 

5. na mocy art. 624 §1 k.p.k. zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych 

obciążając nimi Skarb Państwa. 

Z pisemnych motywów orzeczenia wynika, że odnośnie czynu I, to brak jest dowodów 

świadczących, by oskarżony znęcał się nad żoną. 23 marca 2017r. naruszył jednak 
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nietykalności cielesną Jadwigi Lis uderzając ją ręką w twarz. Działaniem tym wyczerpał 

znamiona występku z art. 217 §1 k.k.  

Sąd ustalił stan faktyczny w oparciu o wyjaśnienia oskarżonego, którym w tym zakresie dał 

wiarę, albowiem Jan Lis przyznał się do szarpania żony i uderzenia jej ręką w twarz. Oparł się 

również na opinii lekarza. 

Natomiast jeśli chodzi o czyn z 20 maja 2017r. to Sąd oparł się na zeznaniach świadków 

Grzegorza Nogi i Ireny Nocoń, którzy zeznali, iż Jadwiga Lis powiedziała im, że rękę złamał 

jej mąż, rzucając w nią popielniczką. Sąd nie dał natomiast wiary wyjaśnieniom oskarżonego, 

w których nie przyznał się do tego czynu i stwierdził, iż żona potknęła się o dywan i upadła 

uderzając ręką o ławę. Z uzasadnienia wynika, że wyjaśnienia te uznano za nielogiczne  

i sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego, gdyż pozostają w sprzeczności  

z zeznaniami lekarza i pielęgniarki. 

Wymierzając kary za poszczególne czyny, jak i karę łączną Sąd miał na względzie 

dotychczasową niekaralność sprawcy oraz fakt, że pokrzywdzona mu wybaczyła. Jednak 

mając na względzie poważne obrażenia, jakich doznała Jadwiga Lis 20 maja 2017r., na skutek 

działania oskarżonego, kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności wymierzona za ten 

czyn jawi się, jako adekwatne do stopnia społecznej szkodliwości czynu i zawinienia 

sprawcy. Tożsamość osoby pokrzywdzonej, zbieżność czasowa czynów i ich podobieństwo 

przemawiały zdaniem Sądu za zastosowaniem całkowitej absorpcji.  

Niekaralność sprawcy oraz jego właściwości i warunki osobiste, przy uwzględnieniu również 

stanowiska pokrzywdzonej zdecydowały, jak wynika z uzasadnienia wyroku, o warunkowym 

zawieszeniu orzeczonej wobec oskarżonego kary łącznej pozbawienia wolności. 

 

 

 

 

 

 

Jan Lis 1 sierpnia 2017r. zgłosił się do radcy prawnego Kazimierza Łukowskiego  

i oświadczył, że dzień wcześniej otrzymał odpis wyroku z uzasadnieniem (o co się zwrócił).  

Z wyrokiem tym się nie zgadza i wnosi o jego zaskarżenie. 


