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Sygn. akt XVIII K 33/22

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 20 maja 2022 r.
Sąd Okręgowy w Warszawie w XVIII Wydziale Karnym w składzie:
Przewodniczący: Sędzia SO Remigiusz Wehner
Protokolant - stażysta Patrycja Granat
przy udziale Prokuratora - nie stawił się, zawiadomiony
po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 20 maja 2022r. sprawy:
Sorina Atanasoai, urodzonego dnia 29 maja 1981 r. w Hunedoarze, syna
Ioana i Paveliny z domu Viero
oskarżonego o to, że:
w dniu 05 lutego 2022r. w Warszawie sprowadził niebezpieczeństwo dla życia lub
zdrowia wielu osób, w szczególności osób przebywających na terenie Lotniska
Chopina w Warszawie w ten sposób, że wiedząc, że jest zakażony wirusem SARSC0V-2 udał się pomimo uzyskania pozytywnego testu na obecność tego wirusa w
organizmie oraz pomimo objęcia go obowiązkową izolacja domową udał się na
Lotnisko Chopina w Warszawie celem odbycia samolotem podróży do Rumunii, czym
spowodował zagrożenie epidemiologiczne i szerzenie się choroby zakaźnej
tj. o czyn z art. i6s§i pkt. 1 kk
orzeka:
I.

uznaje oskarżonego Sorina Atanasoai za winnego zarzucanego mu
czynu, który kwalifikuje jako przestępstwo z art. 1Ó5§1 pkt. 1 kk i na tej
podstawie skazuje go oraz na podstawie art. 1Ó5§1 pkt. 1 kk w z. z art. 37
1

a§i kk wymierza mu karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny przy
ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 10 (dziesięć)
złotych;
II.

na podstawie art. 43b kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w
postaci podania treści wyroku do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Sądu Okręgowego w
Warszawie - przez okres 3 (trzech) miesięcy;

III.

zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 (sto)
złotych tytułem opłaty i obciąża go pozostałymi kosztami sądowymi
poniesionymi przez Skarb Państwa od chwili wszczęcia postępowania w
wysokości 60 (sześćdziesiąt) złotych.
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