Sygn. akt

II

W 899/14

.wYROI{
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Rejononyw Kaliszu II Wydzial Karny w skladd3l"

z grudnia aor4 roku

Przewodnicz4cy: Sgdzia S4du Rejonowego
Protokolant: sekretarzs4dowy
prry udziale : ---po rozpoaaniu w dniu
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to dniu. o4 maja zot4 r, o g,odz. z1:o5
o nr. tui,
-kiendqc samoc,hodem m-ki
jadqc ulica od kie'tiku m. NiAhaiaAi
kt;;r;;i;.'
i{ou*
prqdkotctq r t5 km/h na odcinku.d.rogt,.gdzie miffii"ii"p*o^tn;;;eik
li
60 km/h osraniczona iest iitdmt

;
pii^f a*
;";r;
i
dr"g;-;;-;i,;*yy
b_n:-;;F;i
dopus_zczalne prQdkost o 55 i4n. io^iiiaririiitr'#"s,o"",
q. o czyn z qrt. 9za k,u.
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uniewinnia od popelnienia zarnranego mu

Sygn. akt

II W 599/r4
Uzasadnienie

W dniu

4 maja 2014 roku o ggdzinie ar.os. na ulicy Sta:]yiszyiskiej na wysoko6ci posesii
-'
numer r77 w Kariszu, slu2bq pelnili funkcjonariuize Komendy ltieisiiej poii"ii
," {rru, '"-*
I
Dokonywali,l_ontmli prgdkodci pojazd6w przy pomocy laserowego
miernika prgdkoici ultra[te o numerze ux o:613g'.
zauwazyrw pewrym momencre
zbli2ajEc.v siq z duZ4 prgdkodciq w.kierunku ceitn
m -iasta Kalisza, samoch6d marki
o
numerze fejestracJinym
, kierowany przez obwinionego
.
Zmierzor
w/l urzqdzeniem prgdko56 pojazdu_wyniosll ir5 kmTh ,' o,-i";3"u obowiqzyrvania ii*irr;;dk;.,
(6o km/h), ustanowionym znakiem B-33.
Po zatrzymaniu kierujqcego,
podal przyczynq zatrzymania a takje okazal
,

zmierzona prqdko.6, czas

i

z jakiej

po,i,i"*. Z';;;d

;;'p""8",
zaproponowano obwinionemu mand,at karny w wysoko6ci go6 zl
oraz ro punk"t6w k";;rr.h
'd;E;,;
popelnienie uykroczenia z arr. 92 a k.w. po poucieniu o o&morvie
prryiq"li rnrnd"tu,
skorzystal z tego prawa.
Dov''6d: zeznania 5:wiadk6w
karty 3 i z4v-z5alt,
z4v akt.
odlegloS6.

dokonan'o

Dow6d: ryiaSnienia obwinionego, karta a4 akt, informacja o wpiqach w
ewidencji kierowc6w
naruszajqcych przepisy ruchu drogowego, karty g_9akt. "
. Obwinionv nie przvzrral sig do.winv w toku poitqpowania wqaSniaj4cego. Nie praznal
winy przed sEdern i pocz4tkorvo odm6wil zlo2enia uvraSnieri. p"'ri"r*lrl?*;J;r"#r;i,; sie do
r.rskazal, ii, rv.dniu 4 maja jeclul sarnochocle.
oa si.o"J, fonina i po rriech'aniu ;;';k;.
terenu zabudowanego zostal zatrzymanv pruez patrol poticji. rokazan'o ;"
'"rr"l1f"rl."i
zaproponowano mandat karny, k6rego nie przyjSl,
"yrik
"iii"
CdW u*aial, ie po^rr"i.iJ,
'ryfci*iy'''uafi*..
prgdkosciq i pomiar prarvdopodobnie iostal
l-"d"*f ,?
p*J.;i;;H;;
inqrch pojaz<iow, co rnoglo mie6 wplyr,v ni porniar prqdkoSei. w 'p#dl;;;;y"h '"-;;;;
.
postQpob'ania sqdowego pismach proceso*ych,
wskazar na'isiotne w sprawie okolicznosci maiace
wplln,'- na rzetelno66 Drzeorowadzonego pomiaru-_a w szczeg6lnosci
n."l ,yp"""i."ir-;a;;;;
laserorvego rn dodatkbwa lunetq powiqksLjacq dlu aokony ?uni" pomrarow w
odledo6ci wieksze;
nii 5oo m (vide: karty 6o.)
Z urvaqi na powrisze watoliwodci, Sqd dopu6cil dow6d z opinii bieglego s4dowego
prry S4dzie
okrqgowl rir w kaliizu
ktory w swojcj

,
opinii stwicrdzil, iz
nytonany prze niago eksperyme nt rzeczoznawczy ,po.6b
l"drroroaczny pozwolll *yXazat, ie i
.*
ustalonych warunkach poliqjant wykonuiqcy pomiar
irqdkotci nie miar'mo2riwos ci'zau',.iienia
raDnc) reJestraclJneJ nad.JezdzaJqcego pojazdu, czyli brak bylo moiliwoSci
DoDrawnesc
aoKAtrzowenra tabllcy rejestracyjnej bez.uiycia dodat-kowych urzqdzeri
optycznych.' Co wiq;j,
biegly s-4dorvy stwierdz , ii nie moina.w-vkrut'}i s-rtuacji, ie przepiowadzii4cv pomiar
sluerJ*di
wiqzkq lasera na sz1.bq czolow4 nadjeiaiaiqcego polazdu, co moglo
spo*odoi"ia, * *i.rt, i" *
-mogra
przejiciu s_zt'b)' czolorveJ pienvszego pojazduaokoi"t 'pomiaru pledk.s"l;;r5"
nastepnego. \a konkluzjiwskazal. ze przeprowadzona analiza tego wariantu pomiaru p.eai.os"i
*
zaden spos6b nie pozwolila rnl,kazai, ie pomiar ten zostal d;konil;;;
;;;;;j;il;id;
oDsluSr uEzqdzenra. Jednakze najwa2niejs4m byro stwierdzenie przez
biegleg6, i2 pozycja swiadiJ
" fi t"i"-'",i*n"a"
u chwili dokonywania pomiaru nie bvla prawidlo*.a
gwaranto$ala prawidlowego okrejlenia pridkoSci w tych warunkach przy
"i"
odleglo?ci ;;G"j so.;
m. Przy takim pomiarze funkcjonariusz policji, powinien skorzysti6 i aoauito*i,r,
,ioial"i
optyczn]-ch powrqkszaiqcych oraz co najmniij itatrrr' ca
;;;;;";;;;;;
" iodp6rki, ;
uz-vskanie
.rzec4'wistych wynik6w r. jakich ruch siq odby"rval. Opiniq ta uznan"';-;;;;";; ,'"
rozst14gnigciu sprawy. Biegll rr spos6b przekonrn'iqcy i prawidlowo ;'urod;i;;y pLJari""iii"l
:::j:gl i:i:t"ylnia, Za rviarygodne u"nano zarazim zeznania 6wiadk6w ,"."i;;-;;;;;;;;
t(ontroll drotoweJ i dokon''ra/an]'cb podczas niej crynnosci.
_ Pohlirize tozwaiania i analiza zebranego materialu dowodowego stanobila podstan-q do

dec$i lrocesow€j n1-zasldzi.e art: SS1 pkt r k_p.v"-. w rw. z art.62g2 'k.p.rr., !. o
uniewimieniu obwiniorego. w. niniejszej spra*ie powsialy w4tpri*o6ci t.i" i6a-j",
uniemoiliwial-v.' p.zypisanie winy i sprawstwa, iym bardziei, iz-oskaficiel publiclny
"
inicjaB'wy r'v ninieiszym postqpowaniu a jego rola ograniczv-la sig jedynie do skiero.ania
"[ dJi,"ajqr
sid-u
podjqcia

niniejszego wnioalu o u}.aranig. Ponadto wslarad naleiy, iir agodrie z dryrryiuzyq4 art 8lcp.w. w
postQpowsriu w sprawaci o w5foocaenia stosqie siQ odporviednio a*. 5 t<.p.[. ustiiawial4cy zasaaq

domniemania niewinno3ci. Przepis ten

w 92 stanowi, ii nie daj4ce- siq usunat .iitpliwolci

rozsb'ryga siq aa korzyS6 oskarionego (obwinionego).
O kosaach postQpowania orze@ono na zasadzie art.
Ska* Panstwa.
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