P ROK UR ATUR A

OKR ĘGO WA W O S TRO ŁĘCE

WYD ZIAŁ V ŚLEDCZY
07-410 Ostrołęka, ul. Kościuszki 19, tel. 29 767-07-00, 29 767-07-40

ZAWIADOMIENIE

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, działając na podstawie art. 131 § 2 i 3 kpk w zw. z
art. 305 § 4 kpk, zawiadamia, że:
1. postanowieniem z dnia 30 października 2020 r., śledztwo PO I Ds. 75.2017 w sprawie
przestępstwa oszustwa popełnionego na szkodę wielu osób przez osoby działające w
imieniu i na rzecz Capitol sp. z o.o., Hausfeuer sp. z o.o., Armenti sp. z o.o., Simple Life
sp. z o.o. oraz Veneda sp. z o.o., tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 kk, zostało umorzone
wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa
- na podst. art. 17 § 1 pkt 1 kpk
Pouczenie:
1. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy
(art. 306 § 1a k.p.k., art. 325a k.p.k. oraz art. 465 § 2 k.p.k.):
- stronom procesowym,
- instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie,
- osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 233, art.
235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu karnego, jeżeli
postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek tego przestępstwa doszło do
naruszenia jej praw.
Sąd może utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie lub uchylić je i przekazać sprawę
prokuratorowi celem wyjaśnienia wskazanych okoliczności bądź przeprowadzenia wskazanych
czynności (art. 330 § 1 k.p.k.).
Jeżeli prokurator nadal nie znajdzie podstaw do wniesienia aktu oskarżenia wyda ponownie
postanowienie o jego umorzeniu, pokrzywdzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane w
art. 306 § 1a k.p.k. (tj. prawo do złożenia zażalenia, które zostało uwzględnione przez sąd) może w
takim przypadku wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu
postanowienia, które jest równoznaczne z zawiadomieniem o postanowieniu w rozumieniu art. 55 §
1 k.p.k. (art. 330 § 2 k.p.k., art. 55 § 1 k.p.k.). Akt oskarżenia winien spełniać wymogi określone
w art. 55 § 1 i 2 k.p.k.
Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie
głównej przyłączyć się do postępowania (art. 55 § 3 k.p.k.).
2. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w art. 306 § 1a k.p.k., przysługuje prawo
przejrzenia akt sprawy (art. 306 § 1b k.p.k.).
3. Na postanowienie co do dowodów rzeczowych zażalenie przysługuje stronom oraz osobie, od
której odebrano przedmioty lub która zgłosiła do nich roszczenie (art. 323 § 2 k.p.k.).
4.W sprawach z oskarżenia prywatnego zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu
postępowania przygotowawczego rozpoznaje prokurator nadrzędny, jeżeli postanowienie zapadło z
uwagi na brak interesu społecznego w ściganiu z urzędu sprawcy (art. 465 § 2a k.p.k.).
5. 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 § 1 i 2, art. 460 k.p.k.).

