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POSTANOWIENIE

o ODMOWIEWSZCZĘCIAŚLEDZTWA

Gabriela Grzywacz — prokurator Prokuratury Rejonowej Gliwice — Wschód w Gliwicach w

sprawie przekroczenia uprawnień przez sędziego WSA w Gliwicach tj. o czyn z art. 231 5 l

k.k.

na podstawie art. 305 5 l i 3 kpk, art. 17 @ 1 pkt 1 kpk

postanowil:
odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez sędziego

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w dniu 13 sierpnia 2018 roku w
Gliwicach tj. o czyn z art. 231 @ l k.k.

na podstawie art. 17 @ 1 pkt ] k.p.k., wobec stwierdzenia, że czynu nie popełniono.

UZASADNIENIE

Do Prokuratury Rejonowej Gliwice — Wschód w Gliwicach wpłynęło zawiadomienie

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do Życia” z

siedzibą w Rybniku, reprezentowanego przez prezesa zarządu - Zbigniewa Gezloka

(posługującego się w stosunku do swojej osoby szeregiem określeń takich jak: „Sawant z

dziedziny prawa, geniusz niedotknięty autyzmem, dysponujący nieprawdopodobnymi

zdolnościami logicznej interpretacji przepisów prawa oraz fenomenalną pamięcią”) o

podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez sędziego Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Gliwicach, polegającego na „przekroczeniu uprawnień ustawowych

poprzez dokonanie oceny zasadności zastosowania przepisów prawa materialnego przez

organ Il instancji, pomimo że ustawodawca zakazał tego procederu, co wynika wprost z

przepisów prawa wskazanego powyżej i tym samym naruszył art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,

pozbawiając inne strony polemiki z tym wyrokiem odnośnie najważniejszej kwestii, czyli
konieczności uwzględnianie maksymalnych tiltów anten”.

W obszernym uzasadnieniu zawiadamiający wskazał, że prawdopodobną przyczyną
popełnienia zgłaszanego przestępstwa miało być działanie przez sędziego WSA w Gliwicach

„w stanie zniesionej lub znacznie ograniczonej poczytalności”.



Okoliczności wskazane w zawiadomieniu nie pozwalają na przyjęcie popełnienia

czynu w rozumieniu art. 231 @ l k.k., który podlegałby ściganiu w trybie przepisów karnych.

Zawiadamiający szeroko opisał stan postępowania administracyjnego i wydanego orzeczenia

w postępowaniu przed WSA w Gliwicach o wskazanej przez siebie sygnaturze, które znajduje

się kwestionować w całej rozciągłości. Szczegółowa analiza zawiadomienia prowadzi do

wniosku, że okoliczności te i zarzuty Winny być przedmiotem postępowania

administracyjnego przy zastosowaniu stosownych regulacji prawa administracyjnego.

Wobec powyższego na podstawie art. 17 5 1 pkt 1 kpk. należy odmówić wszczęcia
prowadzenia śledztwa, wobec stwierdzenia, że czynu zabronionego nie popełniono.
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Panamie:

]. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 306 5 l a k.p.k, art. 325 a
k.p.k. oraz z art. 465 52 k.p.k.):
- stronom procesowym
- instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie
- osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, art. 235, art. 236, art, 245, art. 270-
277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a
wskutek tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw.
Sąd może utrzymać w mocy zaskar-zone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia
wskazanych okoliczności, bądż przeprowadzenia wskazanych czynności /art. 330 5 ] k.p.k. /.

7 "Jeżeli prokuratafnadirne—znajduje podstaw do wniesienia rkm oskmia wyda ponownie postanowienie o odmowie wszczęcia
śledztwa — dochodzenia?) lub o jego umorzeniu. Pokrzywdzony, który wykorzystal uprawnienia przewidziane w art. 306 @ l 8

kpk (tj. prawo do złożenia zażalenia, które zostało uwzględnione przez sąd) może w takim przypadku wnieść akt oskarżenia do
sądu w terminie miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia o postanowieniu (art. 330 5 2 k.p.k., art. 55 $$ 1 kpk). Akt
oskarzenia winien spełniać wymogi określone w art. 55 @ l i 2 kpk.
Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie glównej przylączyć się do
postępowania (art. 55 5 3 kpk.)
Uprawnionemu do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 5 l a k.p.k., przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy (art. 306
5 1 b k.p.k.).
Na postanowienie co do dowodów rzeczowych zażalenie przysługuje stronom oraz osobie, od której odebrano przedmioty lub
która zgłosila do nich roszczenie /art. 323 5 2 k.p.k./ .
W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego
rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu
sprawcy lart. 465 @ 2ak.p.k./.
Zażalenia wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od

daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne /art. 122 5 l i

2 , art. 460 k.p.k./.

Zamdzenie:
Odpis postanowienia doręczyć pokrzywdzonemu: Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Przeciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo do Życia”
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