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POSTANOWIENIE

o odmowie wszczęcia dochodzenia
Robert Dąbrowski - prokurator Prokuratury Rejonowej w Sokółce, po rozpoznaniu
zawiadomienia złożonego przez: Fundację na Rzecz Ochrony Zwierząt lus Animalia,
Stowarzyszenie Obrony Zwierząt i Fundację dla Zwierząt Agros z dnia 19.09.2013r. (data
wpływu -- 27.09.2013r.) w sprawie zapowiedzianych w dn. 10.09.2013r. w Warszawie
podczas konferencji prasowej przygotowań Muzułmańskiego Związku Religijnego RP do
dokonania w dniu 15.10.2013r. do złożenia ofiary ze zwierząt poprzez ich ubój rytualny
podczas obchodów Święta Ofiarowania, tj. o czyn z art. 16 § l kk w zw. z art. 35 ust. l w zw.
z art. 34 ust. 3 Ustawy z 21.08.1997r. o ochronie zwierząt, z uwagi na to, że przygotowanie to
nie podlega karze,
na podstawie art. 17 § l pkt 4 kpk w zw. z art. 16 § 2 kk,

postanowił:
odmówić wszczęcia dochodzenia w tej sprawie.
Prokurator Prokuratury Rejonowej
Robert Dąbrowski

Pouczenie:

1.
Pokrzywdzonemu przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia zażalenia na powyższe
postanowienie do Sądu Rejonowego w Sokółce (art. 306 § l kpk, art. 325 a kpk i art. 465 § 2 kpk). Sąd może
utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia
wskazanych okoliczności, bądź przeprowadzenie wskazanych czynności (art. 330 § l kpk).
Jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wyda ponownie
postanowienie o odmowie wszczęcia/umorzeniu postępowania. Pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia
przewidziane w art. 306 § l kpk, może wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie jednego miesiąca od daty
doręczenia zawiadomienia o postanowieniu. Akt oskarżenia winien spełniać wymogi określone w art. 55 § l i 2
kpk. Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie
głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 kpk).
2.
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.
Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia i jest zawity. Zażalenie
wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § l i 2, artykuł 460 kpk).
Zarządzenie;
Na zasadzie art. 106 kpk w zw. z art.100 § 2 kpk odpis nin. postanowienia doręczyć uprawnionym jako
pokrzywdzone:
Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt lus Animalia,
Stowarzyszeniu Obrony Zwierząt,
Fundacji dla Zwierząt Agros.
Prokurator Prokuratury Rejonowej
Robert Dąbrowski

