Jelenia Góra, dnia 3 grudnia 2020 r.

Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Do
Sądu Rejonowego w Złotoryi
II Wydział Karny

Sygn. akt II K 851/18

Zażalenie
na zarządzenie Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 27 listopada 2020 r.
sygn. akt II K 851/18
Zaskarżam powyższe zarządzenie w całości i zarzucam mu:
1. przekroczenie uprawnień przez przewodniczącego – SSR Jacka Kielara i niedopełnienie obowiązków,
2. Rażące naruszenie przepisu art. 429 k.p.k.,
3. Nie wzięcie pod uwagę okoliczności faktycznych sprawy.
Wskazując na powyższe zarzuty, wnoszę o:
1. uchylenie zaskarżonego zarządzenia,

2. wydanie w myśl art. 448 k.p.k. zawiadomienia o przyjęciu apelacji złożonej zgodnie z ustawą.

Uzasadnienie

Apelację złożono w ustawowym terminie, w myśl art. 445 § 1 k.p.k.. Uzasadnienie od kapturowego wyroku doręczono
oskarżonemu w dniu 13 listopada 2020 r., a apelację oskarżony złożył w dniu 14 listopada 2020 r., a zatem przed
upływem 14 dni od doręczenia uzasadnienia.
To, że przewodniczący postępowania przekroczył uprawnienia i uprawomocnił nielegalny wyrok II K 851/18, dopuścił się
obrazy przepisów prawa procesowego (w tym zaniechania wydania tożsamego zarządzenia po złożeniu apelacji w
trybie art. 445 § 2 k.p.k. w dniu 8 kwietnia 2019 r.), dyskryminacji i nierównego traktowania, zaniechał doręczenia
uzasadnienia oskarżonemu w chwili doręczenia go Prokuratorowi, to nie jest problem i wina oskarżonego, broniącego
się bez adwokata.
Zważyć należy również, że przewodniczący zataił nie tylko uzasadnienie przed oskarżonym zaraz po wydaniu wyroku,
ale wyciągnął je z akt sprawy i stanowisko Prokuratury w dniu przeglądnięcia akt sprawy przez oskarżonego, ponieważ
nie było ich w aktach w dniu 20 lutego 2020 r.
Zarządzenie z dnia 27 listopada 2020 r. wydane zostało z obrazą art. 429 § 1 k.p.k., ponieważ przewodniczący – SSR
Jacek Kielar nie jest Prezesem Sądu Rejonowego w Złotoryi.
To jest tylko skrawek naruszeń jakich dokonano w tym sfingowanym procesie.
Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że zarządzenie jest wadliwe, wnoszę jak w petitum.
Załączniki:
 Obraza przepisów prawa procesowego w sprawie II K 851/18
Grzegorz Niedźwiecki - pokrzywdzony

