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

Jędrzejów, 16.07.2014 r.

Prokurator Generalny

Wniosek o złożenie przez Prokuratora powództwa cywilnego

Stowarzyszenie  Obrona  Zwierząt,  KRS  0000292939,  organizacja  pożytku  publicznego,

której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, powód w sprawie sygn. akt I C 155/11

(Sąd Okręgowy w Sieradzu), uprzejmie wnosi o zapoznanie się przez Prokuratora Generalnego z

materiałami dołączonymi do niniejszego wniosku. W załączeniu znajdują się m. in. trzy orzeczenia

sądów  powszechnych  w  sprawie  cywilnej,  dotyczącej  umów  cywilnoprawnych  zawartych  z

naruszeniem prawa.

W uzasadnieniu  orzeczeń  sądów I  i  II  instancji  znalazły  się  wyraźne  wskazania,  w jaki

sposób  umowy  dotyczące  bezdomnych  zwierząt,  zawarte  pomiędzy  Gminą  Miasto  Sieradz  a

przedsiębiorcą  Longinem  Siemińskim,  naruszają  prawo  (dlatego  ich  powtarzanie  w  treści

niniejszego pisma wydaje się zbędne).

Pomimo uznania powództwa Stowarzyszenia przez sąd I instancji oraz oddalenia apelacji

Gminy  Miasto  Sieradz,  ostatecznie  Sąd  Najwyższy  w  orzeczeniu  kasacyjnym  odmówił

Stowarzyszeniu legitymacji procesowej w sprawie ważności opisanych w wyrokach umów i oddalił

jego  powództwo.  Jednocześnie  wskazał  Sąd  Najwyższy,  iż  podmiotem  upoważnionym  do

wystąpienia z ewentualnym powództwem ustalającym nieważność takich umów jest prokurator.

W ocenie Stowarzyszenia istnieje  niewątpliwa potrzeba eliminowania z obrotu prawnego

umów  w   rażący  sposób  naruszających  przepisy  rangi  ustawowej.  W  szczególności  chodzi  o

eliminowanie skutków tych umów, na mocy których w sposób bezprawny zadecydowano o dalszym

losie bezdomnych zwierząt.



Obie strony tych wadliwych umów, z oczywistych przyczyn, nie są zainteresowane w ich

podważaniu na drodze cywilnej, a z kolei Stowarzyszeniu, pomimo uznania jego materialnych racji,

odmawia  się  prawa  do występowania  z  tego typu  powództwami.  W związku z  powyższym,  w

przedmiotowej sprawie Stowarzyszenie składa do Prokuratora Generalnego uprzejmy wniosek o

wytoczenie powództwa w „obronie prawa”.

W załączeniu:

– pozew Stowarzyszenia z dnia 07.09.2011 r.

– wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu, sygn. akt I C 155/11

– wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi, sygn. akt I ACa 582/12

– wyrok Sądu Najwyższego, sygn. akt II CSK 114/13


