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OBECNI
Przewodniczący SSR Tomasz Zieliriski
Protokolant sekr. Anna Rogojsza

Wywołano sprawę o godz. 10.00. Rozprawa odbyła się jawnie. W zwipku ztym, Że ze
względ w technicznych jest to niemożliwe, przebiegu rozplawy nie utrwalono Za pomocą
urządzenianagrywającego dŹwięk albo obraz i dzwięk.
Na rozprawę stawili się:
Stawiła się oskarzona
Stawiła się obro ca oskarżonej adw.
pełnomocnictwo w aktach Sprawy k.49.
Stawił się oskarżyciel prywatny'TtD D-l
Stawiła się pełnomocnik oskarżyciela prywatnego adw.
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Świadkowie zostali usunięci z sali rozpraw.

Przewodniczący nakłania strony do pojednania się'

oskarżyciel prywatny oświadcla, iŻ widzi możliwośpojednania się pod warunkiem, ze

oskarzona przeprosi go.

obro ca oskarżonej oświadcza,iz nie widzi mozliwościw og le pojednania się w
sprawie, gdyż oskarzona nie popełniłazatzvaanego jej przestępstwa.
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W tym miejscu przewodniczący poinformował strony, iz zgodnie za art.359 pkt 2 kpk w
sprawie powyższej z mocy prawa wyłączona jest jawnośćrozprawy oraz o przysługującym

pokrzywdzonemu prawie wystąpienia z wnioskiem o to, aby rozpławaodbyła się jawnie.

Pokrzywdzony oświadcza,iŻ nie korzysta z przysługującego mu prawa a tym samym wnosi,
aby sprawa toczyła się z wyłączeniem jawności.

Mając pov,ryŻsze na uwadze przewodniczący pouczył strony o treściart.36L$lkpk oraz art.
362kpk.

Po pouczeniu o treŚci art. 36I$lkpk strony z$odnie oświadczajq, tŻ nie będą korzystaŁy z
prawa do wskazania dwóch osób' które będą obecne na rozprawie.

Oskarżona podała, co do swojej osoby (art. 213kpk):
i narwisko, numer Powszechnego Elelrłronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL (w przypadku osoby
nieposiadającej numerlt PESEL - numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsąmośći nazwę organu' który wydał
dokument), wieb stosunki rodzinne i majqtkawe, wyl<ształcenie, ząwód i źródładochodu, przebieg służbypublicznej,
wyróżnień i ukarań dyscyplinarnych oraz dane o karąlności, a w miarę możliwościnumer telefonu lub adres poczty

Imię

elektronicznej umożliwiajqce kontaktowanie się z oskarżonq i Numer ldentyfikacji Podatkowej ]vIP)').
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Pełnomocnik oskarżyciela prywatnego oświadcza, iz podtrzymtrje wnioski dowodowe
zawaftę w akcie oskarżęnia i nie sprzeciwia się wnioskom oskarżonej.

obrońca oskarżonej oświadcza, iŻ podttzymuje wnioski dowodowę zawartę w piśmiez
dnta 28.02.2017 r. znajóJjący się na k. 55 i równiez nie sprzęciwia się wnioskom

oskarżyciela prywatnego.

Uwzględniając w trybie art. 368kpk wnioski dowodowe złoŻone przęz oskarżyciela
prywatnego oraz obrońcę oskarzonej przewodniczący zarządziŁprzesŁuchanie w charakterze
świadków oskarżyciela prywatnego
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|v tym miejscu przewodniczqcy na wniosek stron zarzqdził 5 min przerwę.

Po przerwie strony stawiły się jak dotychczas.

Pełnomocnik oskarżyciela prywatnego oświadcza,iż doszło do pewnego porozumienia
pomiędzy stronami i w związku z tym w imieniu oskarżyciela prywatnego odstępuje od
oskarżenia a tym samym cofa wniesiony akt oskarżęnia. Jednocześnie wnosi o zwolnienię
oskarżyciela prywatnęgo z kosztów procesu z przyczyg które wykazał występując z

wnioskiem w tym zakresie. odnośnie porozumienia, do którego doszło pomiędzy stronami
oświadcza,iz wprawdzie zgoda oskarżonej na cofnięcie oskarzęnia nie jest wymagana
jednak nie sprzeciwiając się odstąpieniu od oskarzenia zapewniła oskarżyciela prywatnego,
że nie będzie wnosiła o obcipenie go kosztami, jakie poniosła w sprawie m.in. w związkuz
ustanowieniem obrońcy.
Staje obrońca oskarżonej, która oświadcza,iz w pełni satysfakcjonuje oskarżoną cofnięcie
aktu oskarżenia, a nadto, iż nie wnosi ona o obciążenie oskarzyciela prywatnego
poniesionymi przez Ę
Krr kosztami zwięanymi z ustanowieniem obrońcy w
sprawie.

Staje oskarżyciel prywatny, który oświadcza, tŻ odstępuje od oskarżęnia
wniosek swojego pełnomocnika o zwolnienie go z kosztów procesu.
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podtrzymuje

Staje oskarżona, która oświadcza, iż satysfakcjonuje ją cofnięcie aktu oskarzenia przez
oskarżyciela prywatnego i nie wnosi o obciązenie go kosztami, jakie poniosła w związku
ustanowieniem obrońcy.

miejscu pełnomocnik oskariyciela prywatnego wnosi o zasądzenie od Skarbu
Państwa narzecz prowadzonej przez nią kancelarii adwokackiej wynagrodzenia w związku
z ustanowieniem pełnomocnika z urzędu T.Epsa
zgodnie z obowiązującymi
przepisami, które nie zostało uiszczonę w całościani w częŚci.

W tym

2kpk umorzyó postępowanie z oskatżenia prywatnego
Ka; albowiem oskarżyciel prywatny
odstąpił od oskarżenia przed rozpoczęciem przewodu sądowego na pierwszej
rozprawie głównej
Kosztami procesu obcięyć Skarb Państwa.
Napodstawie art.618$1 pkt 1lkpk zasadzió od Skarbupaństwa narzecz Kancelarii
Adwokackiej adw. Til|frl Rp
ty'tułem wynagrodzenia w związku z
ustanowienięm z urzędu pełnomocnikiem oskarżyciela prywatnego Tlt|l
Dilkwotę 360,00 zł powiększoną o kwotę 82,80 zł stanowiącą23Yo podatek
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VAT tj. Łącznie 442,80 zł.

Po

ogłoszeniu postanowienia przewodniczący poucrył strony,

zaskarżeniu oraz wskazał termin i sposób do wniesienia zaża|enia.

że podlega

Rozprawę zamknięto o godz. 10.40.
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