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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 05.11.2013 r.

Prokuratura Okręgowa

w Białymstoku

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt,  KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego, której

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zawiadamia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

z art. 231 § 1 kk w zw. z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, do którego

doszło w dniu 15.10.2013 r., w Bohonikach, powiat sokólski. Czyn przestępny dotyczył niedopełnienia

obowiązków przez  Komendanta Powiatowego Policji  w Sokółce podczas zabezpieczania obchodów

muzułmańskiego Święta Ofiarowania (Kurban Bajram).

Uzasadnienie

W dniu 10.09.2013 r. podczas konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP w Warszawie,

Tomasz Miśkiewicz poinformował w imieniu Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, o zamiarze

złożenia ofiary ze zwierząt, które miało się dokonać w dniu 15.10.2013 r., w ramach muzułmańskiego

święta  religijnego.  Tę  publiczną  zapowiedź  zrelacjonował  m.  in.  dziennik  „Rzeczpospolita”  z  dnia

11.09.2013 r. w tekście Pawła Rochowicza pt. „Trwa spór o legalność uboju rytualnego”:

„(...) W dniu muzułmańskiego Święta Ofiarowania (Kurban Bajram), przypadającego 15 października,

polscy wyznawcy islamu zamierzają złożyć tradycyjne ofiary ze zwierząt. Zapowiedział to wczoraj ich

przywódca, mufti Tomasz Miśkiewicz”.

Po  uzyskaniu  tej  informacji  ze  środków masowego  przekazu,  zawiadamiający,  Fundacja  na

Rzecz Ochrony Zwierząt IUS ANIMALIA oraz Fundacja dla Zwierząt ARGOS, w dniu 19.09.2013 r.

skierowały  do  Prokuratury  Okręgowej  w  Białymstoku  zawiadomienie  o  zamiarze  popełnienia

przestępstwa  z  art.  35  ust.  1  ustawy  o  ochronie  zwierząt  (złożenie  religijnej  ofiary  ze  zwierząt).
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Zawiadamiający  wnioskowali  m.  in.,  aby  organy  ścigania  podjęły  stosowne  działania  w  celu

uniemożliwienia popełnienia zapowiadanego przez Tomasza Miśkiewicza przestępstwa zabicia zwierząt

w celach innych niż dopuszczone prawem. Sprawę prowadziła Prokuratura Rejonowa w Sokółce,  sygn.

akt Ds 1484/13.

W dniach ściśle poprzedzających obchody święta Kurban Bajram, liczna rzesza internautów (w

tym zawiadamiający) wysłała drogą elektroniczną, m. in. do Komendy Powiatowej Policji w Sokółce,

powiadomienia o planowanym naruszeniu prawa wraz z wnioskami o podjęcie odpowiednich czynności

prewencyjnych w celu zapobieżenia popełnieniu przestępstwa (załącznik nr 1).

W  dniu  14.10.2013  r.  Dominik  Nawa,  prezes  Komitetu  Pomocy  dla  Zwierząt,  odbył

telefoniczną rozmowę z Komendantem Powiatowym Policji w Sokółce, informując go o planowanym

złożeniu ofiary ze zwierząt przez muzułmanów podczas obchodów Święta Ofiarowania w Bohonikach

i wnosząc o takie zabezpieczenie imprezy,  aby nie  doszło do zapowiadanego naruszenia przepisów

ustawy o ochronie zwierząt.

W dniu 14.10.2013 r., o godz. 15.57, Główny Lekarz Weterynarii zamieścił na swojej stronie

internetowej,  pod  adresem:  http://www.wetgiw.gov.pl/,  komunikat  o  niedopuszczalności  uboju

zwierząt według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne bez uprzedniego ogłuszenia,

opatrzony informacją o obowiązku informowania organów ścigania o powziętej wiedzy o popełnieniu

przestępstwa (załącznik nr 2).

W  dniu  15.10.2013  r.  w  godzinach  porannych,  Ministerstwo  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi

zamieściło  na  swojej  stronie  internetowej,  pod  adresem:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Uboj-zwierzat-

wedlug-szczegolnych-metod-wymaganych-przez-obrzedy-religijne,  komunikat  o  niedopuszczalności

uboju  zwierząt  według  szczególnych  metod  wymaganych  przez  obrzędy  religijne  bez  uprzedniego

ogłuszenia (załącznik nr 3).

Obecnym  w  Bohonikach  w  dniu  15.10.2013  r.  członkom  Ogólnopolskiego  Towarzystwa

Ochrony  Zwierząt  OTOZ  „Animals”,  pomimo  próśb  kierowanych  telefonicznie  do  Komendanta

Powiatowego Policji  w Sokółce, nie udzielono asysty policyjnej,  która mogłaby zapobiec dokonaniu

zapowiadanego  przez  muzułmanów  przestępstwa.  Uzasadnieniem  bezczynności  policji  było

wyartykułowane przekonanie Komendanta, iż ubój rytualny na potrzeby mniejszości muzułmańskiej nie

jest czynem zabronionym (załącznik nr 4).

W dniu 15.10.2013 r. Tomasz Miśkiewicz udzielił wywiadu stacji telewizyjnej TVN24, w którym

przyznał,  że  w  dniu  tym  w  Bohonikach  „została  złożona  jedna  ofiara ze  zwierzęcia”:

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/jedno-zwierze-zostalo-zlozone-w-ofierze-mufti-broni-

prawa-do-uboju-rytualnego,363226.html  (czynu tego dotyczy  odrębne doniesienie  zawiadamiającego,
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skierowane w dniu 30.10.2013 r. do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku).

Niedopełnienie obowiązków przez Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce, polegające na

umyślnym zaniechaniu zabezpieczenia obchodów Święta Ofiarowania w taki sposób, aby uniemożliwić

popełnienie w jego trakcie i przez jego uczestników przestępstwa, stanowi naruszenie art. 1 ust. 2 pkt 3

ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji, który stanowi, iż do podstawowych zadań policji należy m. in.

inicjowanie  i  organizowanie  działań  mających  na  celu  zapobieganie  popełnianiu  przestępstw  i

wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi,

samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Szkoda wyrządzona interesowi publicznemu zaniechaniami Komendanta Powiatowego Policji w

Sokółce jest znacząca, m. in.  ze względu na szerokie i żywe zainteresowanie społeczne kwestią tzw.

uboju rytualnego. Wydarzenia w Bohonikach, tj. czyn przestępny popełniony tam przez muzułmanów i

bierna postawa policji, spotkały się z głęboką dezaprobatą społeczną

W wyniku zaniechań  Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce interes publiczny dotkliwie

ucierpiał m. in. dlatego że:

1) podważone  zostało  społeczne  zaufanie  do  pewności  porządku  prawnego  –  powstaje

przekonanie, że prawo nie obowiązuje, a przynajmniej nie wszystkich;

2) podważona  została  wiarygodność  policji  jako  służby,  która  ma  stać  na  straży  porządku

publicznego  i  przestrzegania  prawa  –  policja  celowo  i  ostentacyjnie  nie  reaguje  na  jawne

zapowiedzi  łamania  prawa,  nie  podejmuje  działań  prewencyjnych  w  celu  zapobieżenia

przestępstwu, o którym jest świetnie poinformowana;

3) wzrósł  poziom  niepokojów  społecznych,  spowodowany  nasilaniem  się  nastrojów

ksenofobicznych,  czego  jaskrawym  przykładem  stało  się  podpalenie  meczetu  w  Gdańsku

(mające miejsce kilkanaście godzin po wydarzeniach w Bohonikach) lub ostatnie zniszczenie

ścian gdańskiej synagogi (załącznik nr 5);

4) możliwym było popełnienie przestępstwa  z  art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt - czyn

przestępny  dotyczył  min.  1  zwierzęcia  kopytnego,  które  zostało  złożone  w  ofierze  przez

uczestników święta, a ofiara polegała na ubiciu zwierzęcia bez uprzedniego ogłuszenia.

Art.  231  §  1 kk penalizuje  każde przekroczenie  uprawnień  lub niedopełnienie  obowiązków

(nawet  nieskutkujące  umożliwieniem  popełnienia  innego  przestępstwa)  przez  funkcjonariusza

publicznego, które działają  na szkodę  interesu publicznego lub prywatnego. Z kolei,  niedopełnienie

obowiązków  przez  Komendanta  Powiatowego  Policji  w  Sokółce  w  dniu  15.10.2013  r.  podczas

obchodów  muzułmańskiego  Święta  Ofiarowania  doprowadziły  do  stanu,  w  który  możliwe  było
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popełnienie przestępstwa. Tymczasem, z punktu widzenia interesu publicznego pożądanym jest stan, w

którym przestępstwa nie występują – z tego powodu ich popełnianie jest zakazane. Dlatego zaniechania

Komendanta  Powiatowego  Policji  w  Sokółce,  umożliwiające  popełnienie  przestępstwa  przez  inne

osoby, w sposób jaskrawy i istotny naruszyły interes publiczny. 

Zawiadamiający oświadcza, iż w sprawie tej wykonywać będzie prawa pokrzywdzonego zgodnie

z art. 39 ustawy o ochronie zwierząt.

Świadkowie:

– Agnieszka  Lechowicz  –  adres  do  korespondencji:  Stowarzyszenie  Obrona  Zwierząt,  ul.  11

Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

– Dominik Nawa - adres do korespondencji: Komitet Pomocy dla Zwierząt, skr. poczt. 79, 43-100

Tychy

– Ewa  Gebert:  -  adres  do  korespondencji:  Ogólnopolskie  Towarzystwo  Ochrony  Zwierząt

OTOZ „Animals”, ul. Świętojańska 41/16, 81-391 Gdynia

W załączniku:

1. wydruk wiadomości elektronicznej skierowanej w dniu 12.10.2013 r. do KPP w Sokółce

2. komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 14.10.2013 r.

3. komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.10.2013 r.

4. wydruk ze strony internetowej OTOZ „Animals” (Relacja z akcji w Bohonikach – 15.10.013 r.)

5. wydruk artykułu z Gazety Bałtyckiej z dnia 04.11.2013 r. „Gdańszczanie nie chcą odbudowy

meczetu. Dlaczego?”

Do wiadomości:

- Komendant Główny Policji

- Minister Spraw Wewnętrznych
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