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věc: stížnost
si.rže na n§ soud uvalil vaz"bu bez.ného_výsJ.elchu a v dobrě,
.Stěžuji
kCy jsem
bY1 v 6ezvěd,omí. Porušil tín ust. § 2/tr5,6,i3 tr. ř.
Vaz,,ba je zjevně neadekvátní příčirralpfo tteiý' jsem stihán.Csobní
svoboda je jedním z nejdů].ežitějšíchpráv člověka a byla.om€lzena proto,
že: zd,e existrjg rozpor v o!álc_e_n9li!y tr. rozsudku 1T 5/B"r I,E práha,
kterýn byl naříaen ochranný doh].ed. Tento rozpor není na jedné strané
řelšen na kompetentních místechrcažostře kontrastuje s blelskovým tr.
postihem mé o,soby.
'á vézeníjsem by1 dopraven až don& ve špatnénzdravotním stavu
před měsícem. Nemohl jsern choditq Při první cestě.kterou jse,m wkonal
lrutnov ohledn§ né žádost.i o vyŠtěhováni z ďsŠn jsenls_ přeavolání OVS
by1 d,oslova p{epadenr_zPit a uvězrrěn. V tontr stá.tě ni tery nerní dořoleno normálně žít ani jej o.pustltq
Rozsud,ek 1T 5,/BT MS v haae' je nulitní a neplatný absolutně ex t,unc.
Viz rnrij podnět u stížnostípro porušenízákona /- eP iSR - Dr. Navrátll/
Jde zde o otázku vir\yrkterou nnusí orgár5r činnév tr. Ťínerrířešit saniostatně dle § g/t in fine tr,. ř.Zatín jsen byl_zbltrale nel slyšen.
Co se se írnou dělo dne 5.4.86 vůbec neřímrneboi jseri Uyt v be,-zvědomí..Otázka nulity rozsudku je dŮležitá pro posouzení skutkovou podstatu přečintr. Objektem gchrany rnůžebýt pouae rozsudelk pravomocryí. Může
být_i.právně.oqylný. __ dlné věcí Tg!y] vy3e9en soudem k tomu oprávněnýr.n,
soudní řízení bylo prbvedeno bea řádné obžaloby atd.
},I€]jsen tedy tzv. 9peciálnín subje,kten,pro který by byl rcrzsudelk závaznýn. Po objektivní stránce se nenohu dopouštět, prótíprávního je:6nání
a rr€lr€sp€ktovat_pravo,nocné
sor,dní rozhodnutí. Nerespát<tu3i jen iozsudek
nu.litní a tady jern z,lán].ivý. Irlevzniká zde téžškodlivý náslěaet.pokud
j9.: o subjektivní stránku nemíním porušovat. zákon a já zde vyloučen
nůj únys1. Dovolárám se potom d,obro,dinírkteré mi.posŘytuje uŠt.§ 13r14
tr. zák, s iímrženerespektování rozsudku je z raé strány nutnou obraáou
přirozeného právg člověkg na svobod,u proti nu]itnírnu rozsudku. Jsou potonr jen dvě varianty. Buó je rozsudek- / lr 5/ar/ skutelčně nu]itní. tóto
l.ze objelktivně z:jistit. r kdyby by1 v můj neprospěch naddále porušován
zákon a rozsudet
nesmyslně označován za a{konný a pravo,moón;írpoton
by stejn§ muselo Pr}
být rozhod,nuto o né nevině. Š1oUý tctiž je:n o" fzv.
PUTATTVNÍ 3BRANU,kde je rrylouěen únysl ohrožovaL zájenr chřáněný zákoíl€:Illr
_N_eljsou tedy napllěrry aák}adní podrnínky trgstnost,í dle § 3/1 ,?13 tr.
jg spoJ.e,čenská nelbezptlčnost v tomrkdyž il€lr€sp€lktují
zák. Ja}tá.
nutítáí
rozsudek CSSR nárn v tom lrytvořila precedens v případě Mnióhovské dohoJ_uJr

j'Í.žzrušer5r a yynazárry z raého tr.
Dva nezákonné tr. rozsudk;i.byly -nácrroa
je" neudížite,liý juris tic_
b
ltetí_t9?9.Eq9E_$_qqé/Ů
riy . qB_u_§.:_ je_qq.Ěiqný -á-d6ňo-frl--říáeTf -§o-rrď-jíř-ďŤá-ř§Fy-ngnaŤŤtc:le;-A č
nevíňnli--j§e--ri-§í-ňá-řáFíád'6-ťo-h'dťo--řdz-s-úaru-Óas§ď§r-}4-i:rgsteů;ťtirtenu
cdsouze,ní jsen se nikdy nepodřídi]. a nikdy nelpodřídírr. Vše ná své L,Ieze
a to pJ.atí i p1o_, justiě{ zlo§iny. Nebudu již r€,sp€jktovat ani případné
rozhodnutí další,jestliže §e jich v&bec dožiji.
iltá soudní'vazba ír€lflá přo uvedené žádně zákormé opodstatnění, ve
re:js tříBu..,

vĚcl se

o,pĚt vytváří, skupina úředníchěinitelůrkterá pr^osazuje r.ré uvěz_
rlění za každou cenu.
poriušovat zákon, jenon se
_ Prp_ě_t_o_ql§_pg5{r]3šgl.rrĚs_r}9g,jig_y_9rypl*
proti zdánl1ÝéÉú-ÝýkóňuPřáŤá;krcřé-šé-óFířá-ó-ňúTítní-roz,sudek.
bránín
Na ton státní otgány neznění sic tínrržerri znaTují záda do nodra jaké
jegám rrylí . ._Napáchňli , js te tolik zT-a- a ne: zákonnos tí , žer Vám nel zbývá ne,ž
v tom pckračovat.
}tradec Králové 7.4. 1988
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Králové

]iěc: Stížnost

trestní rejstřík_ se 9pětl'snrsk]_" jen na dva z,ázneurry. Je proto
zase něco vykonstiuovat., dustičnínorgánůr,r *u
Potřeba
ne,po_
ve;dIo odscudi-t ně za něcorco_bychr spáchalrn€lbo co b} by1o tr]iáste
číne,ni_
jscu jurístícky neirdržité,lná a bud"ou itatn, á sócialisnu
c'.? zázmaw
s t{ i €l vě tš í ',3*_
zátóží "
lnxř,.;i
l,uzu.-JJ- sí, žeTlutnově g!é}e-lo!ě-a nově a]-}gažuie za né
99-oP y přítonen
věznění" Drte 5.4" 199q_byl_
n6aa-átsĚaí-á=aáaiiŤ:ňflňasřýiňougPoi:oc-o kterou jsen žádalrkdy,ž jsen byl týrán. onázení-;;;;;6,b;á" ni
bylo zdůvodněno kontroTou'to,tožňo,sti áč dšář !otoř"o"i
|i,i_
s9b9n,_ProT'-ázal" Při zákroku j§9I1 se nelbránilriěnón-trrč;l
"eřoíiř;;ň
;-ilň;t
a
hla_
byl
sděfen-d,ůvodlproč
;
1i
::lř.:::.:l:by
"yI Jsel]'-l roton bit a ztrr:t:-l vědoní. Panatuji
"ě-rlÓ;áuJi
si]že ně".Šá""iÍ"oJutn.
vte,kíi Žá rrr"n
tě1enpoz.eniposeiro'dech.{3-!e1qjsen-"ineóózá8"v-"nánrozirňánya
il,{tij

ho,neln,

zniČe:ýotlě*u'. Podrobnosti _sdělín 1nŠpekčnrnorěařnn sárr do,dett;čně"
Vězněn jse,n telnto.i,;rát ne, protorže bych
něeo
nrotožel jsetr_nespácha1 níc. Jenon_prótoržá úři,*r
"rraótái.ale
,""""áět"Í'ř;Žái-l,{S
V Praze oolrládán za nutitní.a ne,plátný áuso]_uťňo---*"
"""ánt
tunc. Dol v'azny
jselrl lvr_odvez€ln v bezvěcoňi-u--i6lř* i*
byTa uvalena jsen se d.zvě_
děl až od orgár:ir3 vězniceo
"e

.] €lst
vh:irně r,yužívánodosavadní +gšiqlqs!íorgánů proku-ratqlu-y
rr:s::_!líg!.:ýí"-ál§E_3Ť__§qqz§3:§:§í9!0q-9:1_THóž_tÉ:Ffu-ňa]';=í;="Jti,ao
těcht,o nelzáltonďch rc,zhodnutí i:rá, proti
nový posti}r.
§ě.9{t_l5rko,nstru,cván
T'a}- jalTo' t.eln Přichází blesken c ti} ponaiejSi
já"přr"t,"p
pro.kuratury
k
nápr:avě *i"l}gp.stí spáchanríeh uveáeúní'"Ó"ŠŮaÍv."
U GP CSSF.__JS€|n Pcdar^:tí:lost prl porušeni ŽáXona,kterou nyní
'lude: řelŠit
Dr. Navrátí} z, Gp čSR. Z Lé v}plývá,l"á8 ji;,-q;;;áě,r.-ir 5/BT
l§ Preiha nu]i!*í" Já |.,j dokoncel _potláaáíi
zá zíbainď .-ňiřá_;- j.,j nebudu
a n€j:":ohu U-Znat.?n pl?lnY právní *orrpřestože
ně p"ot",ubv i"Ů ř'io.,r,
donutilÍ jiŽ,
živof'a
o
Připravíli
vírrrže
ně-.ig Ír,psíhone,če,]<.i.
"áltT
To vše s€l :l&že
dít pro-nečinrrost orgán* GF čšňa-cP*cssn.
,
_''těŽuji si, že-oP-Ý_ŤTu!|iov_a-o§Ut-organi""ju-irůj áársi trestní
Postih,}!gtý.ne:nŮŽe skončítiin3T
aarŠrnipróŠrriňuna daTšír.e:zákantlos +-Í : .3 tě Žu;i, si, že. :ri b.yIo - opŤ!'rnéF
zabnán8i;
páo*t žádós[ á- ol
nÍ_z tétc,.relPublíky,byl jŠenzatčen,stalo *.,"Í6áě'
=ídle_
ťo-ňri-"a
návštěvě llna oVS
r- v T;:ulnově.
Ť"'
Proti_ně vYkonstruovaf.i r:iíluTétr. pro.cesy ně opět chtě_
jí u'lČe;t V€''"'ří
l vězání. Tor.co" se dě je,.;="" vžay-ňe,"ářoň"e a organizova;ré
Čínitelů.Žáary,Yta},Čvý"rozsud€iÍ( ván již nelbudu resp€rktovat.
ř},:."rÍř::$"iin
' r L)L': ;-u UJ 'ludc' stát Životrale
Ván přece ň.,Urra., uznávat
za Platné orivnj akty. Dvakrá L/3x7Broto
jse,n se, bodřídii -*.,zá},onnénu z]_očinytrelstní_:
:.]ullu rozsudk"urale co je, ]:roc je, r,loc.
alrJ!Utj

.

|iradec iirá]-ové 7 .4. 1988

Jednání 0P v Trutnově
ugt,. § 2/115,,6,I3 t,r. ř. l,táne
Přičí
le:];ité
šp3tnévzŤahy. Nevír:
jak ně v belzvěáoírí'rránévrovari.;ěcrlo
§p,clu
je, vša,}, jasné, i$el,]ovo]_ili" r.rí vůbe,c
rabych se hájj"l,uplatníl *ě j;k];;-

obha j obu.

Už to zás€l nají

'ortala jnované "

po

šňťrrce, .

