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WYROK

W IMIBNIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25Iutego 20t6 r.

S4d Rejonowy w Siedlcach VII WydziaN Karny w skladzie:

Przewodnicz4cy : S SR Magdalena B anasiuk

Protokolant: st. sekr. s4d. Beata Grochowska

w obecnoSci oskariryciela- T. K. (1)

po rozpoznaniunarozprawie w dnu 25 h*ego 2016r. w S.

sprawy T. K. (2), syna A. i E. z domu G.

. urodzonego (...) w B.

oskarionego o to, Lez

w okresie od 04.1 0.2011r. do 25.11.201k. uczestniczyl na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez sie6 Internet w zagranicznych grach
hazar dowy ch, ur zqdzany ch pr zez fi rm g b et- at-ho me . c o m (. . . ), wbrew
przepisom art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach
hazardow)'ch (Dr.U . z 2009r. m 20l poz. 1540 z p62n. zm.)

tj. o czynz art. 107 Q 2 kks

ORZEKA:

I. oskarzonego T. K. (2) uniewinnia od popelnienia zarntcanego mu
czynu;

il. koszty postgpow aniaponosi Slcarb Paristwa. ;



Sygn.akr VII K 654115

UZASADNIENIE
Na podstawie zebranego i ujawnionego w toku rozprary gt6wnej

materialu dowodowego, S4d ustalil nastgpujAcy stan faktyczny:

Oskarzony T. K. (2) oskarzony zostaLprzezUrzqd Celny w S., o to,
2e w okresie 04J0.201 1 r. do 25 .Il .201 I r. uczestni czyl na

terytoriu m Rzeczypo sp olitej P o lski ej przez sie6 Internet w
zagranicznychgrachhazardowych,urzqdzanychprzezfi rmgbet-at-
home.com. (...), wbrew przepisom art.29a ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grachhazardowych, tj.o czynz art.107 $ 2 kks.

Oskarzony T. K. (2) jest zalogowany i nadal posiada konto na
stronie bet-at-home.com. (...). Gra i obstawia mecze nar62nych
stronach, w tym na przedmiotowej. Oskarzony posiada rachunek
bankowy o ff (...) prowadzony przez (...) Bank (...) SA. Na ten
rachunek otrzymywal on Srodki finansowe z rachunku bankowego o

nr (...) prowadzonego narzecz firmy bet-at-home.com. (...). W
tytulach przelewu znaj do w aLa si g adno tacj a,, gewinnauszahlung", c o

oznacza wyplatg zysk6w tj . wygran4.

Oskarzony nie byl dotychczas karany.

Powyzszy stan faktyczny S4d Rejonowy ustalil na podstawie
nastgpuj4cych dowod6w: wyjaSnieri oskarzonego (k. 1 1 5v, 82),
pismo Banku (...) (k.5), umowy Swiadczenie bankowej uslugi
elektron icznej (k. 6- 1 2), zestawienia operacj i finansowych (k. I 3 ),
og6lnych warunk6w handlowych bet-at-home (k. I 4 -18), wyroku
trybunalu (k.19-25), pisma (...) Bank (...) S. A. (k.52), historii
rachunku (k.53-69), umowy o prowadzenie rachunku (k.70-72),
formular za identyfi kacyj nego (k. 7 3,7 4), karfy karnej (k. 8 5 ).

Oskarzony T. K. (2) w toku postgpowaniaprzygotowawczego jak i
rozprary nieprzyznaN sig do popelnieniazarzucanego mu czynu i
p otwierd zil fak<t zalo gow ania na stronie b et- at-horire. c om. (. . . ) or az

stawiania za\dad6w. Jednakhe wskazal, i2 graN. za poSrednictwem
Internetu, ale nie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jak
wskazal przelewaNr6?ne kwoty na konto dw firmy ir62nete?



lcwoty vtypNacaL, ale nie jest w stanie wskazad z jakiego tlrtutu.

Wyja5nienia oskarzonego zlohone w toku postgpowania
przygotowawczego, jak i s4dowego s? logiczne, konsekwentne i w
ocenie S4du zasluguj qnawiarg, tym bardziej, iz znalduiq
p otwi erd zen\e w zgrom adzony m materiale dowo dowym.

Slusznie podnosi oskarzony , iZ nie zostaNo w jakikolwiek spos6b

uprawdopodobnione, i2 oskarhony dokonywal zalcLad6w, czy teZ

gral w gry hazardowe za poSrednictwem internefu, znalduj4c sig na

terytoriu m Rzeczypospolitej Polskiej .

Oceniaj4c zgromadzony w sprawie material dowodowy stwierdzid
nalezy, izbrakjest podstaw do tego, aby uzna6 oskarzonego za

winnego popelnienia zarzucanego mu czynu.

Sprawc4 przestgpstwa spenalizowanego w art. 107 $ 2 k.k.s. bqdzie
kahda osoba, kt6ra na terytorium RP uczestniczyl bgdzie w
zagranicznej grze losowej Iub zagtanicznym za\<Nadzie wzajemflYffi,
co r6wnoczesnie oznacza, 2e nie wypelni znamion przestgpstwa
skarbowego udzi al naterytorium innego paristwa obywatela
polskiego np. w grze losowej tam organizowanej.

Uczestniczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
zagranicznej grze losowej lvb zagranicznym zaL<Ladzie wzajemnym
to tyle, co branieudzialuw takiej grze czy zakJadzie. Wskazad
jednak na\e?y,2e zakazy z art. 29a ustawy o grach hazardowych
naruszal4traktatow? zasadg swobodnego przeptywu towar6w i uslug
w paristwach czlonkowskich Unii Europejskiej. W obszarze rynku
hazardowego niedoprszczalne jest co do zasady ograniczanie
Swiadczenia uslug hazardowych w kt6rym6 kraju czlonkowskim,
stanowi to bowiem naruszenie art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej. W kontekScie komentowanego typu czynu
zabronionego warto zavw,azy6,2e przyjmuj qc zakaz uczestnictwa w
grach hazar dowy ch urzEdzarry ch pr zez internet za I elewantny dla
art. 107 $ 2 k.k.s.,na\e4r wskaza6, iZ obejmuje on wyLqcznie
uczestnictwo w takich zagranicznych grach losowych i takich
zagranicznych zakladach wzajemnych, kt6re s1wzqdzarne za granic1



nielegalnie. Oznaczato,Zetyp z art. 107 $ 2 k.k.s. nie obejmuje

uczestnictwa w legalnych na obszarze Unii Europejskiej
internetovvych grach 1o sowych i zalcLadach wzaj emnych, b owiem
pozvtalana to Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak
r6wniez uczestnictwa w grach na automatach (w tym o niskich
wygrany ch), zarSwno internetowych, czy to innych.

W piSmiennictwie slusznie wskazuje sig na praktycznie zupelny

brak SwiadomoSci wSr6d adresat6w norm prawnych karalnoSci

zachowuh stypizowanych w art. 107 $ 2 k.k.s., czego przyczyn

mo hna up atrywa6 w pub liczny m (zwLaszcza przy wykorzy staniu

medi6w) propagowaniu uczestnictwa w zagranicznych grach

lo sowych i zalctadach wzaj emnych.

S4d I instancji w calej rozci1gloSci podziela ofzeczenie S4du

Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 wrzelnia2014 r. w sprawie II
AKz324lt4, w kt6rym to stan4l na stanowisku, iz: ,,Nie spos6b

m6wi6 o chodby uprawdopodobnieniu wystgpowania przeslanek

czynuz art. 107 $ 2 k.k.s., skoro brak jakiejkolwiek informacji o

tym, czy dysponent wskazywanego konta podejmowal sig udzialu w
jakichkolwiek grach losowych lub zaldadach wzajemnych, atakhe
czy dzialaniate wykonywal na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Posiadanie konta w polskim banku nie moze byd
utozsamiane z dzialaniem na terytorium tego kraju tym bardziei,2e
przestgpstwa dokonano przez sied Internet, zk<torq gtacze mogli sig

lEczy 6 teorety c znie z kazde go miej s c a na Swie ci e" .

ZauwuiryC ponadto naIeZy, iz jeSli chodzi o internetow4 grQ, czy

zak<\ad , to mohe by6 ona zorganizowana przez zagtaniczne
p o dmi oty z wykorzy stani e m zagr aniczne go sy stemu

komputerowego, do kt6rego uzyskuje dostgp r6wniez polski
uzytkownik. W takim przypadku zdaniem S4du, korzystanie ptzez

uzytkownika znaldujqcego sig na terytorium parlstwa polskie go z

"wirtualnego kasyna" zlokalizowanego na serwerzg znajduj1cym sig

za granic4 powoduj e, iZ nie popolnia on przestgpstwa ze wzglgdu na

kwestie miejsca popelnienia czynu i zasadg terytorialnoSci jako
podstawg jurysdykcji.



Maj4c powyhsze na wzglgdzie S4d orzeld.jak w wyroku. Orzeczenie

o kosztach procesu uzasadnia art. 632 pl<t 2 kpk.


