Załącznik do komunikatu.
POUCZENIE:
Odpis postanowienia o umorzeniu śledztwa, sygn. S 9.2013.Zn wraz
z uzasadnieniem jest dostępny w sekretariacie Oddziałowej Komisji Ścigania
zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 7,
pok.10.
Odpis postanowienia można odebrać osobiście w terminie zawitym 7 dni
od daty ogłoszenia komunikatu o umorzeniu postępowania bądź w tym terminie
złożyć na piśmie wniosek o doręczenie odpisu postanowienia.
1.
Stronom procesowym przysługuje prawo przejrzenia akt sprawy
i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do sądu właściwego do
rozpoznania sprawy w pierwszej instancji (art. 306 § 1a k.p.k., art. 325a § 2 k.p.k.
oraz art. 465 § 1 i 2 k.p.k. i art. 329 § 1 k.p.k). 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 ponownie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu śledztwa lub
dochodzenia postanowienie to podlega zaskarżeniu do prokuratora nadrzędnego.
W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia pokrzywdzony, który
dwukrotnie wykorzystał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 i § 1a k.p.k.,
może wnieść akt oskarżenia do sądu w terminie miesiąca od doręczenia mu
postanowienia ( art. 330 § 2 k.p.k, art. 55 § 1 k.p.k.). Akt oskarżenia powinien
spełniać wymogi określone w art. 55 § 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.
Na rozstrzygnięcie co do dowodów rzeczowych zażalenie
przysługuje podejrzanemu, pokrzywdzonemu oraz osobie, od której odebrano te
przedmioty lub która zgłosiła do nich roszczenie (art. 323 § 2 k.p.k.).
3.
Zażalenie na powyższe postanowienie wnosi się za pośrednictwem
prokuratora, który wydał postanowienie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi
7 dni od daty ogłoszenia komunikatu o umorzeniu postępowania i jest zawity.
Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 i
art. 460 k.p.k.).

