
vĚc r stížnost
stěžuji gi,že na ne scud uvalil vgzbu bez ného v.ýslechu a v dobP.}ů. j9eI0 byl v bezvědoEí. Porušil tíE u§t. § 2/1.r.6.i] tr. ř.
Vazbg je zjevně neadekvátní příělna,pro kteiý'jáen stihán.osobnj

.,Vo|,oda je jednín z nejdůležltějších práú čtově},g g byla o!r(|zcn6 proLo.
2., Zde exjsLuje rozpor v otázce nulltů/ tr. roz.sudku -LT >/a7 Iv§ Praha.
'bťrýú byf n6řízen och]"anrý dohled. Tenť9 rozpor n(,ní na jednÁ stranó
řešen na kompetentních nístech,což ostře kontiastuje s blěskovýrn tr.
pos tihern mé oso\r.li vézeni jsem byl dopraven až donó ve špatnén ztlI,gvotnim sLévu
přnd r]ěsJcer4" Neúoh] ,lselE chodit. Přt první ce§tě.}terou isen \rvkona1
na pÉadvolání oÝS aeu[nov ohledně mé žádost,i o q,Š uanovdni z dsŠn 3s^m-byl do§lova přepadenrzbit a uvězněn. V ťontr §tátě mi te(y není dovole-
no normá]ně žít ani jej opustlt.

Rozsudek ar 5/aT l,trS Ý Praze je nulttní a neplatný absoluťně ex tunc.Viz nťlj podnět u stížnosil pro porušení zÁkorp / GP iŠR - Dr. NavTátíl/
Jdp zdc o otáZ}u viny,kterou musí orgány ělnné v tr. řízení řešit sa-
mosLatně dle § 9/1 in fine tr_. ř,Zatím jsen byl*zbltrale ne, slyšen.
Co se se mrrou děfo dne 

'.4. 
ffi vůbec neÝío,neboi jseň by1 v beuvědolrí..

otázka nulity rozsudku je důležitá pro posouzení skutkovou podsta-
tu přečinu. objekten gchrartry rnůže být pouze rozsudek pravoraocn3i. Může
být,i_právně orrylný. _, dané věc1 n9by1 wlesen soudeú k tonu oprávněnJiln,soudní řizenl bvlo próvedeno Uez řádné obžaloby atd.
I'I.,Jscn tc,dy tzv. specíá]nín subje,kternrpro PLerý by by1 fozsudek závaz-
r\Yro. Po objektivní sLránce se nemohu dopouštět pro Líprávního je4nání
a n€|respektovat, pravorBocné soudní rozhodnutí. Nerespektuji jen rozsudeknuiitní a tady jern zdánlivý. Nevznlká zde též škodlivý nástedek.Pokudjg€, o subjektivní s Lránku nenínírn poTušovat zákon a j6 zde vyloučen-,ů.J úrťsl" Dovo]dr,án se poton dobrodlní,které Ei poskytuje ust. § 1J,11L-. zá\. s tjrr,že nerespektování rozsudii] je z mé s tTar\y nutnou ob,rgňou
n',ro7(,nÁho prive člověte na svobodu pTotl nu]itníOu rozsudku, Jsou po-
Lon jcn dvó varjanLy. Buó je rozsudek'/ lI 5/87/ skutečně nulitní. TÓto
1zÉ| obj€,ktíVné zjístit. I kdyby'by1 v nůj neprospěch nBdéále porušován
Zíkon a cozsudck byl neslryslně ozrračován za 

'ákon4ý 
a pravomoór§í. po Lon

by st(:jnč riuselo být rozhodnuto o raé nevině. Š1o by Lotiž jen o Lzv.
PUTAT] v\f fBRANU,kde je wlouěen únysl ohrožoval zájem chŤáněnJ/ zá]io-
n€.El r

Nejsou tedy naplněr\y základní podnín}ór trestnosti dle § 3,/1,2,3 tť.zéř. Jaká,je spolC,čens}á n_.bezpečnost v tom,když nerespektuji nulÍtňírozsudÉk CSSR ná,il v ton wtvořila precedeňs v případě Mnichovské doho-
dy.

. _Dva nc,zákonné tr. rozsudky byly jlž zrušer\y a wnazáív z r]ého tr.r€,jstňí!u. lĚc!i_t9z_griqe]< ]T 68B,/a3 6 Náchod je neudržitelru2 juTistjr:,}i/. CP cSí' je n.,činqý a--o-6ňo-řti-řfže:n-í-§o-úď-íír-dvá -FókÝ-na.íí§řf3trjqi-Á č
neviňný-j§€ň-§i -ná -z-"áI-TádF-ťo-E6ťó--F6ž§úťrkir-Óasaap-t-rtiTe,gfců;+ňiénU
oJsouzení jsen s,É n,i kdJ, nepodřídil a nlkdy nepodřídín. vše ná své nc7ea to plAbí J pro justlční zločlny. Nebudu již respektovat anl případnérozhudnutí d€lší,jest]iže se jtch vůbec doŽiji.tlá soudní vazba ne,ná pro uvedené žáitné zákonné opodst8tnění. v.,věci sC| oDět !T/ Lvd.bí skupina úředních ělniťelůrkterá prósazuje né uvéz-
nen1 za {gzdou cenu.
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dopisu Pavla ý{onh.ý z věznicg l{radgc }'rálovó :rriresovan;r

Pavel Wonka
Ps 62
Hr€dec KTálové

_O!_ě_t_o_v1lš,o!š_b_o_v4_ě_ j_r,glt]eš!i.., Ě! _ !9!,qp v úrry s lu poruš ova t z á k on, j e n on s eproti zdánliÝě-m-ďÝýtóňú--přáŤÉ;Et§Ťé-§6-6Fliá-6-ňůliiní Tozsuderozsudek.
NB LoD stáLnj o|gány neznění nlc tínriže Bi zualirjí záda do nodra joké
.|t,náro nyní. NaDdchňlí jsi(j Nolík zla a nezákonnóstí-žé vám n<zhývÁ nc,

staLn_l orgár\y nezněnl nlc tínrže Bí zDBluJí záda do nodra joké
nJní. Napdchňlí_jsi(j Nolík zla a nezáLonností,že ván llie.zbýýá p^i

ilradec 1ové 7.4]. 198a
y \-)



,i____:r__. :.]]]_" g9Pi9" Pavla Won]§I z věznice Eradec K:.álové adr€|sovanýU€ 44,Tl]ni pT,okura tuř€. cssR
Ge,n€,rální prokuŤatura ČssR
Ťn j pÉ,] ce GP issRlí. ha 4

' Peve|l V/onka
Ps 62
}lradec KráloYé

věc : s tí žnos t
illij LresLrú rejsf,řík sC, opět''snIskl'' .ien na dva záznztqv. Je orotoDJll.coD hon€,n záse něco w}onstruovat. dusiiČnín orgánŮr s+ le§tě n.p9_ve,dlo_odsoudit Bě za něco,co_bych spáctral, ne,bo "o-Ůý uyro tr] čine,n.'ob.T záznan{y v R; jsou jurístíc-ky neildrriiái;á -a -Ěuáb" ! ut,-, . "o.in'ii"r,s ťá 1<, větší zátěži.

stéžUji si,že sc oP v -lrutnově stÁ19 nově a nově anAažuie za név an)ní. Dne 14. 19Ba byl. příuoÁen aaai=*'ŤĚĚ;i-á'ĚĚaŤiŤ:ÉilřaÉřu!iout,
BoLoc-o^}terou jsen žáaairkáyž j"enl Uví'-tÍrá.r]-bráron_i os. svól]oílv l]i -oyJo zcll]vodneno konbpoŤou. botožnosti ač jserr iotožnosL nÁtot;kerý-- zpi-s oben., proká za1. Přl zákroku 1*en se .reÚrániÍ, jěrrÓ" 'trr;"1 o p;ň;;;-ňi"-
_]_tě,":,"9.il?9y_ nj _byl s cIé f en'důvoa;Ň8-;ě ^;;;á;;; a nasazuJí pouLa.
.{i_!":! poton Dlt a ztratil Vědoní. P-dnatuji sj,že np vt-kŤ,i ia rucc
_",^igl_p..zeJi po_schodcch. Na_těle jsen zřoo,ožděáý a nán rozurian;i.'ZrlJ í:cIly ooev. Podrobnosti .scňlín ínspekčnílr q1*5.ůa sór dodatc.ně".Vězněn jsc,n tc,ntokrát ne protbiie Uy"t 

-Ůii'"§I něc.l sná.h2t 5,]Á
,;^J:i: l:::1,1espácha]_nic.. J."&-p"ói;,;É-""iáir',á,",áik'i'ř;)á;.ř;v PŤaze_ pokládán za nu]íLní a ncpla trrý ábsolutně - e]. Lllnc_ r,,, """""Js.,,l DyL oJvezFjn v bézvříioní e torže na ně byTa uvalr,nŠÍjs1l- áe a"" --dě1 až od or€ánů vězř}íce"

J,st vh.-rdně využíváno dos6Vadní nečinnosti orqdnů prokurcLuŤV v,r,l_:9!!iě!:iió995_]T:699z9]_€_ŇaOlěěla_Ť_l5ŽěŽ:uc_řřiňei-;";;=;*1;;,,
těcnto ne,zi<orurÝch ř,7hóJnuLí ná.protí rJě ,být _rykonc Lruován 1ovy pojtjh.'fol: jl,, o l ,n p-icJ,ázi blesr(!,F c tó ponalejši jc:prístup pro.(Ur..TLr,y (
n'l opov_', n( zi1,ormos Li spí.fulnJi.h 

";uá;ný;i 
""rrš"a[i 

- 
'

U CD íISSR jsÉ,lr poda]^sLí^žnost pró porusení ž:í,.ona,kL. Tou qyn]'
ťd"*:::'! .D]i |""iitii,z,cp ČsR. Z !é Óplýýa:prá8 ;" ,wzsurl.4\i .,737,D í,t|I a ru tn] " Ja ic.| dokoncíj.poklÁdárr Za Zločifu\Ý a nikdy jcj .lr,blr.J l

:^::';:l1 i;:aj,í?_p]?|ny pr.rvní úi<on,přestože n, p"o'Lo,auy i ř řo.i,lorucLL,l ,IiZ -]á]a,n přjorsvi]i o živoi, e vín,že na'nic J.,p"srno n, l.t<i.To Vjp s,, nůžú djt iro'nečirrnoit ""Áa"Á ÓF'ČŠň u-op'cssn.
,^_ ,_-I:"Yl., s r , Ž e-oP-v-ŤrDl]nóÝĚ-ópĚt-organi Zu jc ,ůj da]sí LresLní

],U\ tJrl! y LcŤw nts, lúztj sl' ,nňi L Jinakrnež daTšín''průšvi},an a dcTší .l,,zá}on-qostr. ,jLé2uji, ii:ž",,.] by T o'opa i';;Ěr;;8;;""Í;;; ' 
;;d.' t žirosL o vysid]c,-

''lrŤz Lót,, .(pub]jky,byL jscn zalr,čen,sLá10 s(, to pří né n.iVsL;,vé n""ois-'v Laul;nově.
Ti.kLcÉí oroli ně wykonstTuovali ninu]é tr. proccsy nt ópét cntě-jí r:rlč,.L'va vězení. Ťo,co so áCj.-l"." ,Zá'ý" ".,Jri.,L; u L"g..,;'ró,r.na "-

?Ť:.,:o:9.,.:n":::,rtllÝ.?lqE _tl;;v"lá,.g,;á."k ir;;';i; n(,budu resp,,k Lovat.|,,iuor,ct1[ Zivct,ralo BroLo Ván Dřece ncbudu u7návat-z'ločinyza platnó pr:lvní akty. DvakŤ.it/3|/ i".,n Ji, ióáriail nezákonnénu i;;;;;].-,::unu rozsudkurale co jel rroc je noc.
Hradec 1irá]ové 7.4. IgBa

Jcdni n i oP v T.Utnovéspo]u l-,Lj Ló .ipatné VZuá\y.
JFi V,'l ], jFs-rÁ. Nr, lovolili" ní

..sr:.př:'čí ust,. § 2,/],5,ó,TJ t-. í. I4árel\Cjvjr J6k ně v bC,zvědon* nanÁVrová]j.JeJno
vůbec,abych se hájil,uplainir nějár<Óu- 

---'
obha j obu,
Už 

_to 
zase: na jí "nala jnované u po šňflrce,,


