Warszawa, dnia 9.04.2017 r.

Maria i Michał Pawelec
ul. Dembego
02-796 Warszawa

Sąd Okręgowy w Warszawie
XXIV Wydział Cywilny
Al. Solidarności 127
00-898 Warszawa

Sygn. sprawy XXIV C 173/17

ZAŻALENIE
Na zarządzenie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.03.2017 r. otrzymanego przez nas
5.04.2017 r.
Niniejszym wyjaśniamy, co następuje:
1. POWODEM w niniejszej sprawie jest Sp-nia Mieszkaniowa „Osiedle Kabaty”, który zwrócił się
do Sądu Rejonowego po raz kolejny o zapłatę wygenerowanych przez siebie a nigdy nie
istniejących zobowiązań z tyt. tzw. „normatywu”. Nadmienić należy, że Powód w wyniku
działań niezgodnych z prawem już oszukał Sąd Okręgowy i Apelacyjny, co w grudniu 2013 r
potwierdziła Prokuratura Rejonowa, uzyskując wyroki (niezgodne z prawem) na mocy,
których prowadzona jest egzekucja wirtualnych „długów”, co samo w sobie stanowi
ewidentne przestępstwo doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
Działalność Powoda potwierdzają dołączone do pozwu dokumenty źródłowe.
2. Przecież to Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa właśnie ze względu na kwotę określoną
na str.2 w punkcie 7.1 pozwu wzajemnego z dnia 6.10.2016 r. do sprawy sygn. akt IIC
4398/16 przekazał sprawę do rozpatrzenia Sądowi Okręgowemu.
 Pozwani w swoim piśmie z dnia 08.03.2017r. (odpowiedź na wezwanie do
uzupełnienia braków formalnych), w terminie określili też kwotę która w związku z
egzekucją, CO MIESIĄC POWIĘKSZA SIĘ o kolejne wyłudzone 580 zł. Jest więc
sprawą logiczną, że kwota określona w październiku 2016 r. była inna a w marcu
2017 r. będzie inna niż w kwietniu bądź w maju i będzie się zmieniać do chwili
zatrzymania tej karuzeli żądań Powoda właśnie przez Sąd. Podanie więc konkretnej
kwoty byłoby kłamstwem i mogłoby być wykorzystane przeciwko nam.
 Pozwani wystąpili w pozwie wzajemnym z prośbą, aby Sąd uczciwie i rzetelnie na
podstawie dokumentów źródłowych dołączonych do akt sprawy na podstawie
ustanowionego i obowiązującego w chwili zaistnienia konkretnych faktów prawa ,
ustalił obiektywny stan faktyczny.
 Jak widać z dostarczonego zarządzenia, Sąd Okręgowy po raz kolejny, ustami tym
razem anonimowego Sędziego, odmawia Pozwanym prawa do ustalenia
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obiektywnego stanu faktycznego, obrony swoich praw, weryfikacji własnych
błędnych wyroków , których konsekwencje Pozwani ponoszą do dziś.
Pozwani uzupełnili też żądane przez Sąd numery PESEL
Pozwani zwrócili się również o zwolnienie z kosztów sądowych, gdyż systematycznie
od wielu lat bezkarnie okradani ze środków do życia przez Powoda czyli SMB
„Osiedle Kabaty” i przy bezczynności Sądu Okręgowego, nie są w stanie ponosić już
żadnych więcej kosztów aby udowodnić, że nie są wielbłądami.
Według Pozwanej Marii Pawelec twierdzenie Sądu Okręgowego w Warszawie jakoby
nie zastosowali się do polecenia Sądu o uzupełnienie braków formalnych jest, co
najmniej dziwne, bo zaprzecza pismu Pozwanych z dn. 8.03.2017 r. i sprawia
wrażenie jakby Sąd Okręgowy w Warszawie po raz kolejny stanął w obronie
przestępców.
Pozwani podnoszą również, iż nie są prawnikami, ani nie posiadają prawników ,
którzy w ich imieniu odpowiadaliby „językiem prawniczym”.
Jak długo jeszcze Sąd Okręgowy w Warszawie będzie kpił w żywe oczy z
poszkodowanych?

Michał Pawelec

Maria Pawelec
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