Wzór nr 1 – prywatny akt oskarżenia
Kraków, dnia 1 czerwca 2009 r.
Oskarżyciel prywatny:
Marian Kowalski
ul. Długa 17
31-124 Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie
Wydział II Karny
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków

AKT OSKARŻENIA
oskarżyciela prywatnego
Na podstawie art. 59 k.p.k. oskarżam Jana Nowaka, zamieszkałego w Krakowie, przy ul. Nieznanej 3/4, o to, że:
w dniu 14 lutego 2009 r. w Krakowie, w godzinach wieczornych, w tramwaju linii numer 4 znieważył
mnie słowami powszechnie uznanymi za obraźliwe, tj. o czyn określony w art. 216 § 1 k.k.

Uzasadnienie
W dniu 14 lutego 2009 r., około godziny 21.00, czekałem z moją narzeczoną Dorotą Krawczyk na tramwaj linii numer 4 na przystanku przy ul. Karmelickiej w Krakowie. Kiedy nadjechał tramwaj, wsiadłem do
niego z moją narzeczoną. W tramwaju podszedł do mnie Marian Kowalski, którego znałem z sąsiedztwa.
Marian Kowalski powołał się na naszą znajomość i poprosił mnie o pieniądze na alkohol. Kiedy odmówiłem, Marian Kowalski zdenerwowany krzyknął do mnie głośno: „ty kanalio, łapówkarzu, sprzedajna
krowo, dorobiłeś się trochę kasy na lewo i już ci się we łbie od tego poprzewracało”. Po tych słowach
poprosiłem Mariana Kowalskiego, aby uspokoił się i przestał krzyczeć, po czym zdenerwowany sytuacją
wysiadłem wraz z moją narzeczoną na kolejnym przystanku.
Świadkami całego zdarzenia byli: moja narzeczona, Dorota Krawczyk, zamieszkała w Krakowie przy
ul. Miłej 156 oraz pasażer tramwaju, Grzegorz Dąbrowski, zamieszkały w Wieliczce, przy ul. Nowej 11.
Uważam, że Jan Nowak znieważył mnie, gdyż użył w stosunku do mojej osoby wielu wyrazów powszechnie uważanych za obraźliwe, zrobił to w mojej obecności, mojej narzeczonej oraz mojego pacjenta
Grzegorza Dąbrowskiego, w związku z czym słowa wypowiedziane przez Jana Nowaka, z racji wykonywanego przeze mnie zawodu lekarza, naraziły na szwank moje dobre imię.
Marian Kowalski
(własnoręczny podpis)
Załączniki:
- dowód uiszczenia opłaty od prywatnego aktu oskarżenia
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