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28-300 Jędrzejów

ZAWIADOMIENIE
o przesłaniu aktu oskarżenia
Sekretariat Prokuratury zawiadamia Pana(ią) jako pokrzywdzonego , że w dniu dzisiejszym został
przesłany do Sądu Rejonowego w Starachowicach Wydział II Karny
- akt oskarżenia
przeciwko Lechowi Błach , oskarżonemu o popełnienie przestępstwa z art. 35 ust. l Ustawa z dnia 21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt w zw. z art. 12 kk.

Referendarz
• mgr -Agnieszka- yrkaniok(podpis i stanowisko)

POUCZENIE PODEJRZANEGO
1. Prokurator może umieścić w akcie oskarżenia wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych
z oskarżonym kary lub środka karnego za występek zagrożony karanie przekraczającą 10 lat pozbawienia
wolności bez przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a
postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte (art. 335 § l kpk).
2. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej
oskarżony, któremu zarzucono występek może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego,
wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu
(art. 387 § l kpk).
3. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia
przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte, mimo nie przeprowadzenia
rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się
temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o
możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku (387 § 2 kpk). Sąd może uzależnić uwzględnienie
wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany (art. 387 § 3 kpk).
4. Sąd przychylając się do wniosku może uznać za ujawnione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub
dokumenty przedłożone przez stronę.
5. Jeżeli wniosek zostanie złożony przed rozpoczęciem rozprawy, sąd rozpozna go na rozprawie.
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