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Sygn. akt III Kp 605/18
POSTANOWIENIE

Dnia 26 lutego 2019 roku

Sąd Rejonowy Poznań — StareMiasto w Poznaniu WWydziale III Karnym
W składzie

Przewodniczący: SSR Agnieszka Ciesielska
Protokolant: Kinga Kozioł

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej -------------
po rozpoznaniu zażalenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałania

Elektroskarżeniom „Prawo do życia” na postanowienie Prokuratora Prokuratury
Rejonowej Poznań — Stare Miasto z dnia 13.09.20 18 r. w przedmiocie odmowy

wszczęcia śledztwa
na podstawie art. 437 51 k.p.k. w zw. z art. 32951 i 2 kpk.

postanowił
uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać prokuratorowi
do dalszego prowadzenia

UZASADNIENIE
Postanouną'er'iiemr z dnia-' „ 1731092018 r. Prokurator odmówił wszczęcia

i

śledztwa W sprawie przekroczenia uprawnień przez sędziów Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Poznaniu poprzez poświadczenie nieprawdy w toku

postępowania IV SA/P0586/16 w którym w dniu 17.08.2017 r. wydano wyrok
oddalający skargę, czym działali na szkodę interesu publicznego tj. o przestępstwo z

art. 23151 k.k. i z art. 271 gl k.k. W zw. z art. 1152 k.k. — wobec stwierdzenia

braku znamion czynu zabronionego (art.l7gl pkt. 2 k.p.k.)
Zażalenie na powyższe postanowienie "wniósł zawiadamiający o przestępstwie

tj. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskarżeniom „Prawo do

życia” zarzucając zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie art.7 kpa w związku z:

1. Art.231@1 k.k. w zw. z art.2 Konstytucji RP poprzez pozbawienie organizacji

prawa do logicznego oraz zgodnego z prawem rozpatrzenie zawiadomienia
albowiem W postanowieniu nie odniesione się do jego zarzutów oraz podjęto
próbę zatuszowania przestępstwa fałszu intelektualnego albowiem Pani

prokurator Maria Magdalena Włodarczak nie przeprowadziła jakiegokolwiek
postępowania o charakterze merytorycznym odnoszącym się do istoty
zawiadomienia wstawiono na stronę www.prawodozvciaqg l

'M



2. art.2 Konstytucji RP poprzez prawdopodobne przyjęcie, iż dwukrotne

poświadczenie nieprawdy o zgodności inwestycji z zatwierdzonym projektem

budowlanym oraz decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

które obejmowały obiekt o kilkakrotnie niższych parametrach nie nosi

znamion fałszu intelektualnego oraz uznaniu, iż stanowisko Sędziów, że

inwestycja po jej przebudowie nie wymagała uzyskania decyzji o

Środowiskowych uwarunkowaniach, pomimo, że W aktach sprawy nie było i

nie ma jakiegokolwiek dokumentu pozwalającego na dokonanie takiej oceny
nie było tożsame z przekroczeniem uprawnień albowiem Sędzia może

dokonać oceny stanu faktycznego oraz prawnego posiadając dokumentację;

Podnosząc wskazane zarzuty skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego

postanowienia i przekazania sprawy Prokuratorowi do dalszego prowadzenia.
Sąd zważył, co następuje:
Zażalenie okazało się zasadne o tyle, iż spowodowało uchylenie zaskarżonego

postanowienia.
_

Sąd podziela stanowisko skarżącego, iż w przedmiotowej sprawie decyzja o

umorzeniu śledztwa z uwagi na ujemną przesłankę procesową z art.17g 1pkt.2

k.p.k. została podjęta przedwcześnie. Nie przesądzając jakiegokoiżświek

rozstrzygnięcia w przyszłości, Sąd podziela stanowisko skarżącego, iż w

przedmiotowej sprawie nie zostały wykonane żadne czynności zmierzające do

sprawdzenia okoliczności wskazanych w zawiadomieniu o przestępstwie z , dnia
10.09.2018 r. W przedmiotowej sprawie Prokurator nie zwrócił się nawet do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 0 nadesłanie akt sprawy IV

SA/Po 586/16, W tym o odpis wyroku Sądu z dnia 17.08.2017 r. celem

zwe ikowania podniesionych w zawiadomieniu okoliczności. W związku z

powyższym Sąd Rejonowy nie może odnieść się do zarzutów zażalenia dotyczących
przede wszystkim braku istotnych dokumentów w toku postepowania odwoławczego
przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu.

W związku' z powyższym uznając, iż zaskarżone postanowienie zostało

wydane przedwcześnie bez dokonaniajakichkolwiek czynności sprawdzających, Sąd

postanowił jak na wstępie. .

/753 xx
Na aowy'zsze d a; „ „„

maltlfmwignle ] taflą Ż „_
Ś 7?

._ . ie @ lrc.
›

n.e przysługule malenka ›
a [.

2

42/


