Jelenia Góra, dnia 2 marca 2021r.
Sygn. akt II K 900/19

ZARZĄDZENIE:
1. odpis pisma z 23 lutego 2021r. „ Zawiadomienie o przestępstwach stalinowskich”
przesłać do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, gdyż zawiera zawiadomienie o
przestępstwie, o przesłaniu poinformować oskarżonego, obrońcę oskarżonego,
2. poinformować oskarżonego w odpowiedzi na pisma z 23.02.2021r. i 01.03.2021r., że
skargę uprawnionego oskarżyciela w sprawie stanowi akt oskarżenia, który otrzymał,
a brak w aktach postanowienia Prokuratury odmawiającego wszczęcia dochodzenia z
uwagi na brak interesu społecznego, jak również postanowienia Prokuratury
uwzględniającego skargę uprawnionego oskarżyciela,
3. poinformować oskarżonego w odpowiedzi na pismo z 18 lutego 2021r., że
postanowienie o wszczęciu dochodzenia wydał Prokurator Rejonowy w Lwówku
Śląskim Marek Śledziona, dnia 14 września 2018r. (k.45 akt), o czym zawiadomiono
pokrzywdzoną Annę Surowiak, brak w aktach postanowienia Prokuratury Rejonowej
uwzględniającego wniosek Anny Surowiak o ściganie, gdyż takiego wniosku
pokrzywdzona nie składała przed wydaniem postanowienia o wszczęciu dochodzenia,
uznano, że czyn wyczerpuje znamiona art. 212§2 k.k. ścigany z oskarżenia
prywatnego, ale wobec faktu, że pokrzywdzona jest prokuratorem, a czyny na jej
szkodę były związane z nadzorowanym przez nią postępowaniem przygotowawczym
uznano, że interes społeczny wymaga objęcia opisanych czynów ściganiem z urzędu.
Wobec powyższego w aktach sprawy brak prywatnego aktu oskarżenia, gdyż akt
oskarżenia wniósł Prokurator jako oskarżyciel publiczny, o czym oskarżony był już
informowany zarządzeniem z dnia 31 grudnia 2020r.
Dodatkowo poinformować oskarżonego, że skoro w sprawie akt oskarżenia wniósł
Prokurator Rejonowy, a nie oskarżyciel prywatny, to zgodnie z art. 60§2 k.p.k.
postępowanie toczy się z urzędu, nie wyznacza się posiedzenia pojednawczego, a
zgodnie z art. 498 k.p.k. oskarżenie wzajemne jest w takim przypadku
niedopuszczalne. Wyrok nakazowy, wobec wniesienia przez oskarżonego Grzegorza
Niedźwieckiego sprzeciwu utracił moc, zgodnie z art. 506§3 k.p.k. w całości jedynie
wobec niego, a nie Tadeusza Gał.
4. wobec uiszczenia opłaty 11 zł doręczyć oskarżonemu raporty z losowania sędziów z
całości akt,
5. pismo Zażalenie na zaniechanie czynności z 18 lutego 2021r. przedstawić
Przewodniczącemu Wydziału II Karnego do ewentualnej dekretacji,
6. nie wszywać do akt pism z adnotacja nie wszywać lub załączników do pism, gdyż
oryginały pism są w aktach,
7. odnot.,
8. po wykonaniu na termin.

