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i. postępowanie sprawdzające

16. postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia 
– brak wniosku o ściganie

…………………………
(oznaczenie prokuratury)

Sygn. akt pr 2 ds 345.2017 Wołomin, dnia 5 czerwca 2017 r.

poStanoWienie
o odmowie wszczęcia dochodzenia

ewa kowalska – prokurator prokuratury rejonowej w Wołominie, po zaznajomie
niu się z zawiadomieniem edwarda jastrzębskiego o czyn określony w art. 190 § 1 k.k.
– na podstawie art. 305 § 1, art. 325a § 1, art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k.

postanowiła

odmówić wszczęcia dochodzenia w sprawie kierowania gróźb pozbawienia życia wobec 
edwarda jastrzębskiego, zaistniałego 15 maja 2017 r. w turzu, gm. poświętne, pow. wo
łomiński, tj. o czyn określony w art. 190 § 1 k.k. – wobec braku wniosku o ściganie po
chodzącego od osoby uprawnionej, na podstawie art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k.

Uzasadnienie
W dniu 20 maja 2017 r. edward jastrzębski złożył w posterunku policji w poświęt

nem, pow. wołomiński, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, z które
go wynikało, że 15 maja 2017 r. w miejscowości turze jego sąsiad – Bogdan Świątek, bę
dąc pod wpływem alkoholu, wywołał kłótnię, w trakcie której groził mu pozbawieniem 
życia. Groźba ta wzbudziła u edwarda jastrzębskiego uzasadnioną obawę jej spełnienia, 
wiedział bowiem – znając Bogdana Świątka od wielu lat – że pod wpływem alkoholu sta
je się on agresywny i nie kontroluje swojego zachowania. dodał, że mężczyzna ma prob
lem alkoholowy, odmawia podjęcia stosownego leczenia. edward jastrzębski oświadczył 
ponadto, że nie chce, aby sąsiad poniósł za swoje zachowanie jakiekolwiek konsekwencje 
karne, gdyż ich stosunki sąsiedzkie układały się dotychczas pozytywnie. W związku z po
wyższym odmówił złożenia wniosku o ściganie Bogdana Świątka, prosząc, aby funkcjona
riusze policji przeprowadzili z nim jedynie stosowną rozmowę ostrzegawczą.

W świetle przedstawionych ustaleń istnieją uzasadnione podstawy do uznania, że 
zachowanie Bogdana Świątka wyczerpuje wprawdzie ustawowe znamiona występku 
określonego w art. 190 § 1 k.k., jednakże wszczęcie w tej sprawie dochodzenia jest niedo
puszczalne, ściganie bowiem za to przestępstwo następuje na wniosek pokrzywdzonego 
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16. postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia – brak wniosku o ściganie

(art. 190 § 2 k.k.). Fakt, że pokrzywdzony edward jastrzębski odmówił złożenia takiego 
wniosku, stanowi negatywną przesłankę procesową, określoną w art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k., 
w związku z czym postanowiono jak na wstępie.

prokurator prokuratury rejonowej 
Ewa Kowalska

pouczenie:
1. na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpo

znania sprawy (art. 306 § 1 k.p.k., art. 325a § 2 oraz art. 465 § 2 k.p.k.):
 – pokrzywdzonemu, k. 1;
 – instytucji wymienionej w art. 305 § 4 k.p.k.;
 – osobie wymienionej w art. 305 § 4 k.p.k., jeżeli wskutek przestępstwa doszło do na

ruszenia jej praw.
Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać 

sprawę prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okolicz ności bądź przeprowadze
nia wskazanych czynności (art. 330 § 1 k.p.k.).

jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wyda 
ponownie postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, pokrzywdzony, który 
wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 k.p.k. (tj. prawo do złożenia za
żalenia, które zostało uwzględnione przez sąd), może wnieść akt oskarżenia do sądu 
w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu postanowienia, które jest równoznacz
ne z zawiadomieniem o postanowieniu w rozumieniu art. 55 § 1 k.p.k. (art. 330 § 2, 
art. 55 § 1 k.p.k.).

akt oskarżenia powinien spełniać wymogi określone w art. 55 § 1 i 2 k.p.k.
inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądo

wego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 k.p.k.).
2. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 § 1 k.p.k., przy

sługuje prawo przejrzenia akt sprawy (art. 306 § 1b k.p.k.).
3. W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora 

o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nad
rzędny, jeżeli postanowienie zapadło z uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu 
z urzędu sprawcy (art. 465 § 2a k.p.k.).

4. zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, 
który wydał postanowienie.

termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia odpisu postano
wienia i jest zawity. zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne 
(art. 122 § 1 i 2 i art. 460 k.p.k.).
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i. postępowanie sprawdzające

zarządzenie:
Stosownie do art. 100 § 4 w zw. z art. 106 i 305 § 4 k.p.k. doręczyć odpis postano

wienia:
 1) pokrzywdzonemu(ej) k. 1 na adres wskazany w załączniku adresowym – tom nr ii;
 2) pełnomocnikowi pokrzywdzonego(ej) …;
 3) instytucji wymienionej w art. 305 § 4 k.p.k. – …;
 4) osobie wymienionej w art. 305 § 4, art. 306 § 1 pkt 3 k.p.k., jeżeli wskutek przestęp

stwa doszło do naruszenia jej praw …
Stosownie do art. 305 § 4 k.p.k. powiadomić o odmowie wszczęcia dochodzenia 

osobę zawiadamiającą o przestępstwie, której prawa nie zostały naruszone …

prokurator prokuratury rejonowej 
Ewa Kowalska 

Wołomin, dnia 5 czerwca 2017 r.
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