
PROKURATURA OKRĘGOWA
w Kielcach

IIIDsn 130/10/Klw

P O S T A N O W I E N I E

Dnia |Z marca 2012 roku

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Kielcach, po rozpoznaniu zażalenia zawiadamiającego

Stowarzyszenia Obrona Zwierząt w Jędrzejowie z 17 stycznia 2012 roku, na bezczynność

Prokuratora Rejonowego Kielce-Wschód w Kielcach, wyrażającą się w niepowiadomieniu

go w ciągu 6 tygodni od daty złożenia zawiadomienia o przestępstwach popełnionych, m.in.

przez lekarzy weterynarii zatrudnionych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach

oraz przez władze Miasta Kielce, o wszczęciu śledztwa (dochodzenia) w sprawie złożonego

zawiadomienia, bądź o odmowie jego wszczęcia, po zaznajomieniu się z aktami dochodzenia

2 Ds 1264/1 O/D i materiałami postępowania prowadzonego w sprawie 4 Ds 425/11

Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach,

na podstawie art. 306 §3 k.p.k. i art. 467 §1 i 2 k.p.k.,

p o s t a n o w i ł :

- uznać zażalenie za niezasadne.

U Z A S A D N I E N I E

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kielce-Wschód w Kielcach było

prowadzone dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami w Schronisku dla

Bezdomnych Zwierząt w Kielcach, tj. o przestępstwo z art. 35 ust. l ustawy z 21 sierpnia

1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 106, póz. 1002 ze zm.). Postępowanie to

zostało wszczęte 12 października 2010 roku pod sygnaturą 2 Ds 1264/1 O/D.

25 października 2010 roku Stowarzyszenie Obrona Zwierząt w Jędrzejowie

złożyło do nadzorującej jednostki prokuratury doniesienie o podejrzeniu popełnienia

przestępstw, m.in. przez lekarzy weterynarii zatrudnionych w Schronisku.

Pismem z 29 października 2010 roku Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód

w Kielcach poinformowała zawiadamiającego, że doniesienie zostanie procesowe rozpoznane

w ramach prowadzonego dochodzenia.

17 listopada 2010 roku Stowarzyszenie złożyło kolejne zawiadomienie

o przestępstwach popełnionych w związku z funkcjonowaniem Schroniska. Dotyczyło ono

władz Miasta Kielce. W doniesieniu zawarto również wniosek o wyłączenie kieleckich

prokuratur od jego rozpoznania.



Korespondencja z 17 listopada 2010 roku została dołączona do akt

prowadzonego dochodzenia, celem łącznego prowadzenia postępowania. O sposobie

załatwienia zawiadomienia Stowarzyszenie Obrona Zwierząt w Jędrzejowie zostało

poinformowane pismem z 29 listopada 2012 roku.

W świetle przedstawionych powyżej ustaleń, przywołanych przez

zawiadamiającego w zaskarżeniu, zażalenie nie jest zasadne.

Zgodnie z treścią przepisu art. 305 §1 k.p.k. niezwłocznie po otrzymaniu

zawiadomienia o przestępstwie organ powołany do prowadzenia postępowania

przygotowawczego obowiązany jest wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie

wszczęcia śledztwa (dochodzenia).

Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania sprawdzającego

postanowienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia należy wydać najpóźniej w terminie 30

dni od otrzymania zawiadomienia (art. 307 §1 zdanie 2 k.p.k.).

Zgodnie z treścią przepisu art. 305 §4 k.p.k. o wszczęciu, odmowie wszczęcia

albo o umorzeniu śledztwa zawiadamia się osobę lub instytucję państwową, samorządową lub

społeczną, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, oraz ujawnionego pokrzywdzonego,

a o umorzeniu także podejrzanego - z pouczeniem o przysługujących im uprawnieniach.

W myśl przepisu art. 306 §3 k.p.k. jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła

zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu

albo odmowie wszczęcia śledztwa, może wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo

powołanego do nadzoru nad organem, któremu złożono zawiadomienie.

Jak wynika z przedstawionych powyżej ustaleń zawiadamiające Stowarzyszenie

było informowane, z zachowaniem ustawowych terminów o sposobie rozpoznania składanych

doniesień.

Z uzasadnienia zaskarżenia zdaje się wynikać teza, iż skarżącemu nie są znane

reguły polskiej procedury karnej zgodnie z którymi wspólnym (jednym) postępowaniem

winny być objęte przestępstwa pozostające z sobą w ścisłym związku, jeżeli postępowanie

o te czyny toczy się jednocześnie. Reguła ta, wynikająca z przepisów kodeksu postępowania

karnego (m.in. przepis art. 34 §1 i 2 k.p.k.), została rozszerzona normami rozporządzenia

Ministra Sprawiedliwości z 24 marca 2010 roku - Regulamin wewnętrznego urzędowania

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. Nr 49, póz. 296). Zgodnie z §

128 tegoż aktu śledztwo lub dochodzenie wszczęte w sprawie prowadzi się w stosunku do

wszystkich czynów ujawnionych w jego toku (podkreślenie moje MK). Uzupełnienie

przywołanego przepisu zawiera § 129 stanowiąc, iż jednym postępowaniem karnym obejmuje

się wszystkie czyny pozostające w związku podmiotowym lub przedmiotowym z czynem

stanowiącym podstawę jego wszczęcia, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa

wart. 34 §3 k.p.k.



Wykracza poza ramy rozpoznania zażalenia, opartego o przepis art. 306 §3

k.p.k., odnoszenie się do innych zarzutów, zawartych we wskazanym na wstępie piśmie z 17

stycznia 2012 roku, a dotyczących sposobu prowadzenia postępowania i trafności kończących

je decyzji. Kwestie te będą, zgodnie z kompetencjami, przedmiotem ocen sądu właściwego

do rozpoznania aktu oskarżenia w sprawie 2 Ds 1264/1 O/D i zażalenia na postanowienie

o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie 4 Ds 425/11.

W świetle powyższych ustaleń i przytoczonych przepisów prawa należało

postanowić jak w petitum orzeczenia.

Prokurator
Prokuratury Okręgowej

Mirosław Kacpfzyk

Pouczenie :
Powyższe postanowienie jest prawomocne i dalszemu zaskarżeniu nie podlega.

Zarządzenie :
Stosownie do art. 100 §2 k.p.k. o treści postanowienia powiadomić jego odpisem:
- skarżącego Stowarzyszenie Obrona Zwierząt w Jędrzejowie.
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