Wzór nr 3 – zażalenie
Kielce, dnia 1 czerwca 2009 r.
Marian Kowalski
ul. Sienkiewicza 50/6
21-013 Kielce

Sąd Rejonowy w Kielcach
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Sygn. akt: 3 Ds. 113/08

Prokuratora Rejonowego w Kielcach
ul. Kwiecista 10
20-123 Kielce

Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa
Na podstawie art. 459 § 2 k.p.k. zaskarżam postanowienie Prokuratora Rejonowego w Kielcach, sygn.
akt 3 Ds. 113/08 z dnia 28 maja 2009 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nieumyślnego
spowodowania śmierci mojego syna Wojciecha Kowalskiego.
Postanowieniu temu zarzucam na podstawie art. 439 pkt 2 k.p.k. w związku z art. 167 k.p.k. naruszenie przepisów prawa procesowego poprzez nieprzeprowadzenie wskazanych przeze mnie dowodów
z opinii biegłych lekarzy, co miało wpływ na treść postanowienia,
i na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. domagam się jego uchylenia w całości i przekazania sprawy prokuratorowi do dalszego prowadzenia.

Uzasadnienie
Prokurator Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 28 maja 2009 r., sygn. akt 3 Ds. 113/08, umorzył postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci mojego syna Wojciecha Kowalskiego
przez lekarzy ze Szpitala Miejskiego w Kielcach, z powodu braku znamion czynu zabronionego.
Postanowieniu Prokuratora Rejonowego zarzucam naruszenie przepisów prawa procesowego, poprzez nieprzeprowadzenie dowodu z opinii biegłych lekarzy. Prokurator, wydając postanowienie kończące
postępowanie, oparł się wyłącznie na dokumentacji lekarskiej zgromadzonej w aktach oraz zeznaniach
świadków.
Z zeznań kilku świadków jednoznacznie wynika, iż niektóre decyzje podejmowane przez lekarzy w stosunku do mojego syna były wysoce kontrowersyjne. W związku z tym zasadnym wydaje się przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych lekarzy na okoliczność, czy wszystkie działania lekarzy były prawidłowe, czy
też w sprawie mamy do czynienia z błędem w sztuce lekarskiej, a jeśli tak, to czy i jak ów błąd przyczynił
się do śmierci mojego syna. Prokurator nie przeprowadził dowodu z opinii biegłych, mimo wyraźnego
wniosku w tej sprawie z mojej strony.
W związku z powyższym wydaje się, że decyzja o umorzeniu śledztwa była przedwczesna. Wobec
wskazanych naruszeń prawa procesowego, wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości
i przekazanie sprawy do dalszego prowadzenia prokuratorowi.
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