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Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi
postanowieniem z dnia 27.03.2017 r. umorzyła śledztwo S 57.2005.Zk w sprawie zbrodni
komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, polegających
na bezprawnym pozbawieniu wolności 236 działaczy opozycji przeciwko ówczesnemu
ustrojowi społeczno-politycznemu na podstawie decyzji o internowaniu wydawanych przez
przekraczającego swoje uprawnienia Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej
w Łodzi i jego zastępców w okresie od dnia 13 grudnia 1981 roku do dnia 31 sierpnia 1982
roku w Łodzi, tj. o przestępstwo z art. 189 § 2 kk w zbiegu z art. 231 § 1 kk w zw. z art. 11 §
2 kk w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity:
Dz. U. 2016.1575). W trakcie niniejszego postępowania udokumentowano internowanie
236 osób. Jak ustalono, pierwsze osoby zostały zatrzymane przez specjalne grupy
do zatrzymań KWMO w Łodzi w nocy z 12/13 grudnia 1981 roku. W ramach tej akcji,
w okresie od 13 do 16 grudnia 1981 roku, decyzjami Komendanta Wojewódzkiego Milicji
Obywatelskiej w Łodzi Bronisława M. pozbawiono wolności 98 osób, a decyzjami jego
zastępców: Jana J. – 20 osób oraz Stanisława P. – 3 osoby. Decyzje o internowaniu, wydane
w okresie od 13 do 16 grudnia 1981 roku, były bezprawne. Jako podstawę pozbawienia
wolności na czas nieokreślony powoływano dekret o ochronie bezpieczeństwa Państwa
i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego, bez wskazania daty tego
dekretu i numeru artykułu, w sytuacji, kiedy taki akt prawny nie został opublikowany.
Publikację dekretu o stanie wojennym rozpoczęto w dniu 17.12.1981 r. Komendant
Wojewódzki MO w Łodzi Bronisław M. oraz jego zastępcy: Jan J. i Stanisław P. nie żyją,
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z tego też względu w przypadku 121 osób internowanych w okresie od 13 do 16 grudnia
1981 r. (włącznie) śmierć sprawcy przestępstwa stanowiła przesłankę umorzenia
postępowania (art. 17 § 1 pkt 5 kpk). W przypadku pozostałych osób internowanych
(tj. od 17.12.1981 r.) podstawą umorzenia postępowania jest art. 17 § 1 pkt 2 kpk – fakt,
że czyn nie zawiera ustawowych znamion czynu zabronionego.

Pouczenie: odpis postanowienia o umorzeniu śledztwa wraz z uzasadnieniem dostępny jest
w sekretariacie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Łodzi, ul. Piotrkowska 149/6. Odpis postanowienia można odebrać osobiście lub złożyć
wniosek o doręczenie odpisu postanowienia w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia
(art. 131 § 3 kpk). Pokrzywdzonym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy i złożenia
zażalenia na powyższe postanowienie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy 
(art. 306 § 1a i 1b oraz art. 465 § 2 kpk). Zażalenie na powyższe postanowienie 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 oraz art. 460 kpk).

Łódź, 4 kwietnia 2017 r.

 

prok. Jacek Kozłowski
p.o. Naczelnika Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu
IPN w Łodzi


