WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 23 sierpnia 2017 roku
Sąd Okręgowy w Szczecinie w III Wydziale Karnym

1. N.W,
oskarżonych o to, że:
I.

w okresie pomiędzy 08 października 2015 r. a dniem 8 grudnia 2015r., w
Warzymicach i w Szczecinie, działając w krótkich odstępach czasu i w
wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając w celu bezprawnego
utrudniania postępowania przygotowawczego Prokuratury Okręgowej w
Szczecinie, oraz wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami,
w tym w szczególności w celu niemożności zabezpieczenia w prawidłowy
sposób

materiału

dowodowego

jak

również

ostrzegania

osób

współdziałających z nim w popełnianiu przestępstwa o charakterze materiału
dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie, podejmowali
czynności mające na celu uzyskanie w sposób bezprawny wiedzy na temat
charakteru

dowodów

zgromadzonych

w

trakcie

postępowania

przygotowawczego, i informowanie o tym fakcie innych osób oraz mające na
celu rozliczanie środków pochodzących z obrotów środkami odurzającymi i
psychotropowymi w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, kierowanej
przez F.W, w ten sposób, że:
˗ F.W w dniu 09.10.2015 r. przesłał do ustalonej osoby wiadomość sms,
dotyczącą rodzaju dowodów zgromadzonych w toku śledztwa, w tym

faktu zastosowania wobec niego tymczasowego aresztowania wskazania
na osobę składającą wyjaśnienia obciążające go jako podejrzanego, jak
również instrukcję wskazującą na konieczność nawiązania nieformalnego
kontaktu z nim, celem uzyskania instrukcji co do dalszego sposobu
postępowania,
˗ w okresie października 2015 roku, przebywając w Areszcie Śledczym w
Szczecinie, skontaktował się z N.W, celem uzyskania informacji
dotyczących charakteru dowodów zgromadzonych w sprawie w okresie
pomiędzy październikiem 2015 roku a dniem 08.12.2015 r., poinstruował
N.W, aby poinformował nieustaloną osobę o tożsamości podejrzanego
składającego wyjaśnienia obciążające F.W;
natomiast N.W - w dniu 09.10.2015 r. uzyskał od ustalonej osoby
wiadomość sporządzoną przez F.W, a dotyczącą rodzaju dowodów
zgromadzonych w toku śledztwa, w tym wskazania na osobę składającą
wyjaśnienia

obciążające

wskazującą

na

podejrzanego

konieczność

F.W,

nawiązania

jak

również

nieformalnego

instrukcję

kontaktu

z

podejrzanym, celem uzyskania instrukcji co do dalszego sposobu
postępowania,
˗ w

okresie

października

2015

roku

skontaktował

się

z

F.W,

przebywającym w Areszcie Śledczym w Szczecinie, celem uzyskania
informacji dotyczących charakteru dowodów zgromadzonych w sprawie,
˗ w okresie pomiędzy październikiem 2015 roku a dniem 08.12.2015 r.,
poinformował

nieustaloną

osobę

o

tożsamości

podejrzanego

składającego wyjaśnienia obciążające F.W
˗ w dacie bliżej nieustalonej, nie później niż w dniu 08.12.2015 r. o
godzinie 18:54 uzyskał od nieustalonej osoby zeskanowaną kopię
postanowienia o żądaniu wydania rzeczy-o przeszukaniu miejsca
zamieszkania K.S w sprawie, pomimo tego, iż przeszukanie to nie
dotyczyło miejsca jego zamieszkania i nie był on obecny w trakcie tej
czynności procesowej, jak również nie miał uprawnień do uzyskania tej
dokumentacji, którą następnie przesłał za pośrednictwem mmsów
obrońcy F.W, który nie reprezentował K.S w ramach przedmiotowego
postępowania
tj. o czyn z art. 239 § 1 kk

I. Oskarżonego N.W uniewinnia od dokonania czynu zarzucanego mu w punkcie
V

