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POSTANOWIENIE
Dnia 5 marca 2014 roku

Sąd Rejonowy w Sokółce II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Wojciech Januszkiewicz
Protokolant: Anna Ościłowicz

Bez udziału Prokuratora
po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2014 roku
w sprawie zażalenia pokrzywdzonego - Stowarzyszenia Obrona Zwierząt na postanowienie
prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sokółce z dnia 10 grudnia 2013 roku o odmowie wszczęcia
śledztwa
na podstawie art. 306 § 2 kpk., art. 329 § l i 2 kpk, art. 437 § l kpk

Postanawia
zażalenia pokrzywdzonego nie uwzględnić i utrzymać w mocy postanowienie prokuratora Prokuratury
Rejonowej w Sokółce z dnia 10 grudnia 2013 roku o odmowie wszczęcia śledztwa.

Uzasadnienie
W dniu 10 grudnia 2013 roku prokurator Prokuratury Rejonowej w Sokółce na podstawie art.

17 § l pkt l kpk odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie o czyn z art. 231 § l kk w związku z
niedopełnieniem obowiązków przez Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce w dniu 15
października 2013 roku w trakcie muzułmańskiego Święta Ofiarowania w Bohonikach.

Na postanowienie powyższe zażalenie wniósł pokrzywdzony, który nie zgodził się z
rozstrzygnięciem prokuratora i żądał uchylenia zaskarżonego postanowienia i kontynuowania
postępowania przygotowawczego.

Sąd zważył, co następuje:
W ocenie sądu, zażalenie pokrzywdzonego pozbawione jest podstaw prawnych i nie zasługuje

na uwzględnienie.
Sąd podzielił argumentację prokuratora wskazaną w uzasadnieniu zaskarżonego

postanowienia.
Zdaniem sądu ocena materiału dowodowego dokonana przez prokuratora nie wykracza poza

ramy swobodnej oceny dowodów.
Przedstawione w piśmie prokuratora argumenty w sposób jednoznaczny wskazują, że w

sprawie niniejszej nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, ażeby jakakolwiek osoba - dopuściła się
popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień czy też niedopełnienia swoich obowiązków lub
jakiegokolwiek innego. Żadnych nowych argumentów w tej mierze nie wskazał też pokrzywdzony.

Pokrzywdzony nie przedstawił żadnych nowych wiarygodnych dowodów na poparcie swojej
tezy. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy ewidentnie wykazuje, że nie może być mowy o
celowym działaniu Komendanta polegającym na zachowaniu niezgodnym z prawem. Przeciwnie,
zebrane w sprawie dowody wykazują, że Komendant KPP w Sokółce w sposób właściwy
zabezpieczył przebieg wydarzeń w dniu 15 października 2013 roku, wydając stosowne zarządzenia i
rozkazy.

Mając na uwadze powyższe okoliczności sąd doszedł do przekonania, że decyzja o odmowie
wszczęcia śledztwa jest właściwa.
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