SĄD OKRĘGOWY
M Wydzial Karny

w Bielsku-Bialej
43-300 Bielsko-Biala, ul. Cieszyńska 10
tel. (033) 4990337, fax (033) 4990496

Bielsko-Biala, dnia 16 stycznia 2020 r.

Sygn. akt III K 161/19 AG

OG Ł OSZENIE

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej III Wydział Karny działając na podstawie
art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, w sprawie oskarżonego Dariusza
Syguly (postępowanie przygotowawcze prowadziła Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej
pod sygnaturą PO 1 Ds. 50.2018), iż przed tutejszym Sądem toczy się postępowanie
w niniejszej sprawie pod sygnaturą akt III K 161/19 - termin rozprawy wyznaczony został na
dzień 1'7.02.2020r. godz. 09:00 sala 213 w budynku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,
ul. Cieszyńska 10 43-300 Bielsko-Biala.
Sąd jednocześnie załącza pouczenia dla osób pokrzywdzonych czynami zarzucanymi
oskarżonemu.

POUCZENIE
Informuje się, że sąd ustala tożsamość osoby wezwanej lub zawiadomionej na podstawie dowodu osobistego lub innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość (§ 98 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 19.06.2019 r.
Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).
Art. 53 k.p.k. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona
w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego.
Art. 54 § 1 k.p.k. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia
przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela
posiłkowego.
Art. 54 § 2 k.p.k. Odstapienie od oskarżenia nie pozbawia uprawnień oskarżyciela posiłkowego.
Art. 387 § 1 k.p.k. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej
oskarżony, któremu zarzucono występek może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i 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 § 2 k.p.k. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności
popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia
rozprawy w calosci, uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwiają się temu
prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości
zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku.
Art. 87a k.p.k. § 1 Na wniosek strony innej niż oskarżony, która nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd
lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z urzędu. Przepisy art. 81 § la i lb
stosuje się odpowiednio.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wyznaczenia pełnomocnika w celu dokonania określonej czynności
procesowej w toku postępowania sądowego.
§ 3. 0 uprawnieniu do złożenia wniosku oraz o tym, że w zależności od wyniku procesu strona taka może być
obciążona kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu, należy pouczyć ją przy doręczeniu zawiadomienia o
terminie rozprawy albo posiedzenia, o którym mowa w art. 341 § 1, art. 343 § 5 oraz art. 343a.
§ 4. Ponowne wyznaczenie pełnomocnika w trybie, o którym mowa w § 1 i 2, dopuszczalne jest jedynie w
szczególnie uzasadnionych wypadkach.
Art. 81 k.p.k. § 1 Jeżeli w sytuacji określonej w art. 78 § 1, art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 oskarżony nie ma obrońcy z
wyboru, prezes lub referendarz sądowy sądu właściwego do rozpoznania sprawy wyznacza mu obrońcę z urzędu.
§ la. Na zarządzenie prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy przysługuje zażalenie do sądu właściwego do
rozpoznania sprawy, a na postanowienie sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy - zażalenie do innego
równorzędnego składu tego sądu.
§ lb. Ponowny wniosek o wyznaczenie obrońcy, oparty na tych samych okolicznościach, pozostawia się bez
rozpoznania.

