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W nawiązaniu do Pani pisma z dnia 9 grudnia 2010 roku zawierającego wniosek

o wyłączenie Prokuratury Rejonowej Kielce Wschód w Kielcach oraz pozostałych prokuratur

okręgu kieleckiego od prowadzenia postępowania sygn. 2 Ds. 1264/10/D w sprawie

o przestępstwa z art. 35 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst

jednolity: Dz. U. z 2003 roku nr 106 póz. 1002 z późn. zmianami) i przekazanie innej

jednostce spoza okręgu kieleckiego - informuję, iż brak jest podstaw faktycznych i prawnych

dla jego uwzględnienia.

Przedstawiony w tym zakresie jedyny argument, iż przedmiotowe postępowanie

może toczyć się przeciwko Prezydentowi Kielc, co może skutkować ewentualnym

wywieraniem wpływu na zakres podejmowanych czynności procesowych w tym

postępowaniujest pozbawiony uzasadnienia i nie stanowi o zaistnieniu okoliczności mogącej

wywołać umotywowaną wątpliwość odnośnie braku obiektywizmu prowadzącego

postępowanie.

Zatem brak jest podstaw merytorycznych i formalnych do uwzględnienia żądania

wniosku z dnia 9 grudnia 2010 roku. Informuję jednocześnie, iż obowiązujące w tym zakresie

przepisy kodeksu postępowania karnego nie przewidują wyłączenia wszystkich prokuratorów

z danej jednostki prokuratury, czy też z określonego okręgu. Możliwość taka stypizowana,

w art. 47 § l kpk dotyczy relacji osobistych prokuratora lub innych osób prowadzących



postępowanie przygotowawcze określonych w art. 40 § l pkt. 1-4, 6 i 10, § 2 kpk oraz art.

41 kpk i art. 42 kpk, a nie określonych grup zawodowych.

Mając na uwadze wyżej podniesione okoliczności, uznając, iż w niniejszej sprawie nie

zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek przewidziany w § 122 ust. 5 Regulaminu

wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury -

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku (Dz. U. nr 49, póz. 296),

w którym ze względu na dobro prowadzonego postępowania, może być ono przekazane do

prowadzenia innej, niż właściwa miejscowo, jednostce organizacyjnej prokuratury spoza

obszaru właściwości prokuratury kieleckiej, postępowanie w tej sprawie w dalszym ciągu

prowadzić (nadzorować) będzie Prokuratura Rejonowa Kielce Wchód w Kielcach.
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