
Kielce, dnia 5 grudnia 2010 roku

PROKURATURA OKRĘGOWA
w Kielcach

III Dsn 130/10/Klw
Pani Agnieszka Lachowicz

Prezes

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28-300 Jędrzejów

W związku ze złożonym zawiadomieniem z dnia 17 listopada 2010 roku

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, skierowanym do Prokuratury Rejonowej Kielce

- Wschód w Kielcach, w którym zawarto wniosek o włączenie kieleckich prokuratur

rejonowych od prowadzenia postępowania w sprawie złożonego zawiadomienia,

uprzejmie informuję, iż brak jest podstaw faktycznych i prawnych do jego

uwzględnienia.

Obowiązujące przepisy kodeksu postępowania karnego nie przewidują

możliwości wyłączenia wszystkich prokuratorów z danej jednostki prokuratury.

Możliwość wyłączenia, przewidziana w art. 47 §1 k.p.k. dotyczy wyłącznie relacji

osobistych konkretnego prokuratora lub innych osób prowadzących postępowanie

przygotowawcze, określonych w art. 40 §1 pkt l - 4, 6 i 10, §2 oraz art. 41 i art. 42

k.p.k. Zgodnie z przepisem art. 48 §1 k.p.k. o wyłączeniu prowadzącego lub

nadzorującego postępowanie przygotowawcze oraz oskarżyciela publicznego orzeka

prokurator nadzorujący postępowania lub bezpośrednio przełożony. W stosunku do

prokuratorów (asesorów) Prokuratury Rejonowej Kielce - Wschód w Kielcach jest nim

Prokurator Rejonowy Kielce - Wschód w Kielcach.

Przepis § 122 ust 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca

2010 roku - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek

organizacyjnych prokuratury (Dz.U. Nr 49, póz. 296) daje kierownikowi prokuratury

nadrzędnej uprawnienie do przekazania danej sprawy podległej jednostce do

prowadzenia lub nadzoru z wyłączeniem zasad określających właściwość miejscową,

jednak możliwość przekazania sprawy jednostce prokuratury, nie będącej miejscowo

właściwą, w świetle obowiązujących przepisów, ograniczona została do szczególnie

uzasadnionych przypadków, ze względu na dobro prowadzonego postępowania.



W uzasadnieniu wniosku takich okoliczności Pani nie wskazała, poprzestając na

stwierdzeniu, iż prezydent Kielc Wojciech Lubawski ,jest w Kielcach osobą

powszechnie znaną i nie da się wykluczyć z całą pewnością istnienia nieoficjalnych

prywatnych kontaktów pomiędzy nią, a prokuratorami ewentualnie zaangażowanymi

w prowadzenie tej sprawy".

Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia, wskazane na wstępie zawiadomienie

przekazałem Prokuratorowi Rejonowemu Kielce - Wschód w Kielcach - według

właściwości.
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