Sygnatura akt II K 900/19
Zarządzenie
31 sierpnia 2020 r.

Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w II Wydziale Karnym - sędzia Rafał Kuśmierek
po rozpoznaniu w sprawie Tadeusza Gała
skazanego za czyn z art. 212 § 2 kk
w przedmiocie uznania sprzeciwu za bezskuteczny
na podstawie art. 120 §1 i 2 k.p.k.,
zarządza:
uznać za bezskuteczny sprzeciw skazanego Tadeusza Gała z dnia 29.04.2020 r. od wyroku
nakazowego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 16 października 2019 r., w sprawie II
K 900/19.
Uzasadnienie:
Wobec Tadeusza Gała Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 16 października 2019 r., w
sprawie II K 900/19, wydał wyrok nakazowy.
Odpis tego wyroku doręczono oskarżonemu Tadeuszowi Gałowi do rąk własnych
31.10.2019 r. wraz z pouczeniem o terminie i sposobie jego zaskarżenia, co wynika ze
zwrotnego potwierdzenia odbioru ( k. 305).
Oskarżony Tadeusz Gał nie złożył sprzeciwu od w/w wyroku.
Zarządzeniem z dnia 26.03.2020 r. stwierdzono prawomocność wyroku nakazowego z
dnia 16 października 2019 r. wobec oskarżonego Tadeusza Gała ( k. 308).
W dniu 29.04.2020 r. oskarżony Tadeusz Gał przesłał do sądu - faxem - min. sprzeciw od
w/w wyroku nakazowego ( k. 341 – 352 ).
Zarządzeniem z dnia 30.04.2020 r. ( k.440 ) oskarżony Tadeusz Gał został wezwany do
własnoręcznego podpisania sprzeciwu, w terminie 7 dni, pod rygorem uznania za
bezskuteczny.

Powyższe wezwanie zostało doręczone oskarżonemu Tadeuszowi Gał w dniu 08.05.2020
r. , co wynikało ze zwrotnego potwierdzenia odbioru.
Z uwagi na okres pandemii i zawieszenie biegu terminów procesowych, termin do
uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu upływał w dniu 02.06.2020 r.
W w/w terminie oskarżony Tadeusz Gał nie uzupełnił braków formalnych sprzeciwu od
wyroku nakazowego, mianowicie nie opatrzył sprzeciwu własnoręcznym podpisem. Składane
do sądu za pośrednictwem faxu sprzeciwy ( k. 532, 561 ), zawierały kserokopię podpisu.
Zgodnie z art. 120 §1 i 2 k.p.k., jeżeli pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym,
przewidzianym w art. 119 lub w przepisach szczególnych, a brak jest tego rodzaju, że pismo
nie może otrzymać biegu, albo brak polega na niezłożeniu należytych opłat lub upoważnienia
do podjęcia czynności procesowej, wzywa się osobę, która wniosła pismo, do usunięcia braku
w terminie 7 dni. W razie uzupełnienia braku w terminie, pismo wywołuje skutki od dnia jego
wniesienia. W razie nieuzupełnienia braku w terminie, pismo uznaje się za bezskuteczne, o
czym należy pouczyć przy doręczeniu wezwania.
Mając na uwadze dyspozycję powyższego przepisu, zarządzono jak w sentencji.

Sygn. akt II K 900/19
Zarządzenie:
1. odn.,
2. odpis zarządzenia doręczyć:
- skazanemu T. Gał z pouczeniem,
- osk. publ.,
3. kal. 7 dni,
4. proszę wezwać Tadeusza Gała do podpisania pisma z k. 733 – 734 ( przesyłając kopię
pisma ), w terminie 7 dni, pod rygorem uznania pisma za bezskuteczne,
5. proszę wykonać kserokopię pism z k. 739-811 i przekazać wg. właściwości do
Wydziału I Cywilnego SR w/m.
SSR Rafał Kuśmierek
31.08.2020 r.

