
BIURO
R Z E C Z N I K A P R A W O B Y W A T E L S K I C H

Zespół Prawa Konstytucyjnego

i Międzynarodowego

I.7202.7.2014.AWO

Warszawa,
L11T- 2014

Pani

Agnieszka Lechowicz

Prezes Stowarzyszenia Obrony Zwierząt

ul. 11 Listopada 29

28 - 300 Jędrzejów

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 9 stycznia 2014 r. (data wpływu do Biura),

działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, na podstawie art. 11 ust. l pkt 4

ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14,

póz. 147, ze zm.), uprzejmie informuję, iż Rzecznik Praw Obywatelskich zmuszony jest

odmówić podjęcia opisanej przez Państwa sprawy.

Zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z powołaną powyżej ustawą, jest

ochrona wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji RP i innych

aktach normatywnych. W ramach tych zadań Rzecznik bada, czy wskutek działania lub

zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji

tych wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i

sprawiedliwości społecznej. Zgodnie z art. 8 ustawy o Rzeczniku, Rzecznik Praw

Obywatelskich podejmuje czynności przewidziane w ustawie, jeżeli poweźmie wiadomość

wskazującą na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela.

Rzecznik Praw Obywatelskich nie podejmuje jednak sprawy przede wszystkim

wówczas, gdy treść skierowanego do niego wniosku nie wskazuje na naruszenie wolności i

praw.
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W skierowanej do Rzecznika skardze z dnia 9 stycznia 2014 r. zamieszczony został

wniosek o skierowanie przez Rzecznika wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie

zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do

Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 30, póz. 240

ze zm.).

W kontekście powyższego, wskazać trzeba, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie

podejmie przedstawionego przez Państwa zagadnienia, albowiem wskazana przez Państwa

ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku

Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej w żaden sposób nie reguluje kwestii uboju

rytualnego.

Jednocześnie zauważyć trzeba, że Rzecznik Praw Obywatelskich podejmuje

określone działania, mając na względzie konieczność uregulowania w Polsce stanu

prawnego w kontekście uboju rytualnego. Działania Rzecznika w tym zakresie możecie

Państwo śledzić na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Mając to na uwadze, w załączeniu przesyłam Państwu kopię jednego z wystąpień

generalnych Rzecznika przygotowanego w tej sprawie (kopia WG Rzecznika Praw

Obywatelskich z dnia 22 stycznia 2014 r. do Prezesa Rady Ministrów w załączeniu).
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