
Sygn. akt XIV Kp 1630/20
PR 3 Ds. 1265.2019.KPK

POSTANOWIENIE
Dnia 30 lipca 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy -  Mokotowa w Warszawie XIV Wydział Kamy
w składzie

Przewodniczący: sędzia Łukasz Malinowski 

w zw. z art. 25 § 1 pkt. 2 k.p.k.

postanawia

UZASADNIENIE
Zgodnie z treścią art. 35 §1 kpk Sąd bada z urzędu swą właściwość, a w razie stwierdzenia 

swej niewłaściwości przekazuje sprawę właściwemu sądowi lub innemu organowi. Jak wynika z 
treści art. 465 §2 kpk w zw. z art. 329 §1 kpk jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, do rozpoznania 
zażalenia właściwy jest Sąd powołany do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Sądem 
„powołanym do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji” , jest ten sąd, który byłby właściwy po 
wpłynięciu aktu oskarżenia. Ponadto w sytuacji gdy sprawy należą do właściwości sądów różnego 
rzędu, sprawę rozpoznaje sąd wyższego rzędu (art. 33 §2 kpk).

Prokuratura Rejonowa dla Warszawy-Ursynów w Warszawie prowadzi postępowanie w 
kierunku wyczerpania znamion przestępstw z art. 286 §1 kk w zw. z art. 12 §1 kk w zw. z art. 294 
§1 kk i art. art. 231 §1 kk.

Zgodnie z art. 25 §1 pkt 2 kpk sąd okręgowy rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy 
m.in. o występki określone w art. art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 §1 kk. Uwzględniając zatem treść 
art. 25 §1 pkt 2 kpk i art. 33 §2 kpk tut. Sąd nie jest sądem właściwym do rozpoznania zażalenia 
skarżących, albowiem sprawa o ww. występki podlega rozpoznaniu w pierwszej instancji przez 
sąd okręgowy jako sąd wyższej instancji.

Z tego też powodu, przy uwzględnieniu ww. okoliczności, Sądem właściwym do
rozpoznania mniejszego zażalenia jest Sąd Okręgowy w Warszawie.

Na niniejsze posłan, 
w te rm in ie  7 dni oirzymania

Za zgodność z oryginałern ,wV
Świadczy

Anno

w przedmiocie przekazania według właściwości
po rozpoznaniu na posiedzeniu zażaleń Krzysztofa                , Mariusza                         i Zbigniewa 
Sarata na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa - Ursynów z dnia 06 
lutego 2020 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o sygn. PR 3 Ds. 1265.2019.K PK  
na podstawie art. 35 § 1 k.p.k., art. 33 § 2 k.p.k., art. 465 § 2 k.p.k. w zw. z art. 329 § 1 k.p.k. 

stwierdzić swą niewłaściwość rzeczową do rozpoznania zażaleń Krzysztofa                , Mariusza  
                      i Zbigniewa Saraty na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa- 
Ursynów w Warszawie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o sygn. PR 3 Ds. 
1265.2019.K PK  i przekazać sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie jako 
właściwemu rzeczowo.



Sygn. akt XIV Kp 1630/20
PR 3 Ds. 1265.2019.KPK

POSTANOWIENIE
Dnia 31 lipca 2020 roku

Sąd Rejonowy dla Warszawy -  Mokotowa w Warszawie XIV Wydział Kamy
w składzie

Przewodniczący: sędzia Łukasz Malinowski

sprostować postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy -  Mokotowa w Warszawie z 30 lipca 
2020 r. wydane w sprawie o sygn. akt XIV Kp 1630/20 w ten sposób, że w miejsce błędnie 
wskazanej daty wydania postanowienia „30 lipca 2019 r.” wpisać prawidłową datę, tj. „30 lipca

W postanowieniu Sądu Rejonowego dla Warszawy' — Mokotowa w Warszawie błędnie 
wskazano, że zostało ono wydane 30 lipca 2019 r. Tymczasem z akt sprawy wynika 
jednoznacznie, że orzeczenie zostało wy^dane w dniu 30 lipca 2020 r. Błąd ten ma charakter 
oczywistej omyłki w rozumieniu art. 105 § 1 k.p.k.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 105 § 1 k.p.k., postanowiono jak na 
wstępie.

postanawia:

2020 r.”
Uzasadnienie

Za z g o d o :  
Świadczy

oryginałem

po rozpoznaniu na posiedzeniu w przedmiocie zażaleń Krzysztofa                   , Mariusza
                    i Zbigniewa Sarata na postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa - 
Ursynów z dnia 06 lutego 2020 r. o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o sygn. PR 3 Ds. 
1265.2019.K PK 
z urzędu
na podstawie art. 105 § 1 k.p.k.


