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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r.

o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom
niektórych przestępstw umyślnych

(druk nr 524)

USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. O PAŃSTWOWEJ KOMPENSACIE PRZYSŁUGUJĄCEJ

OFIAROM NIEKTÓRYCH PRZESTĘPSTW UMYŚLNYCH (Dz. U. Nr 169, poz. 1415 oraz

z 2008 r. Nr 96, poz. 608)

USTAWA
z dnia 7 lipca 2005 r.

[o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych]
<o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw>

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

[1) ofiara - osobę fizyczną, która na skutek przestępstwa umyślnego, popełnionego z
użyciem przemocy, poniosła śmierć albo doznała naruszenia czynności narządu ciała
lub rozstroju zdrowia określonych w art. 156 § 1 i art. 157 § 1 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej
"Kodeks karny";]

<1) ofiara – osobę fizyczną, która na skutek przestępstwa poniosła śmierć albo
doznała naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia określonych
w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeks karny”;>

2) osoba najbliższa - małżonka lub osobę pozostającą z ofiarą we wspólnym pożyciu,
wstępnego, zstępnego, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia, jeżeli w
czasie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w pkt 1, osoby te pozostawały na
utrzymaniu ofiary, która poniosła śmierć na skutek przestępstwa;

3) osoba uprawniona - ofiarę lub osobę dla niej najbliższą;
4) kompensata - świadczenie pieniężne przyznawane osobie uprawnionej w trybie

określonym w niniejszej ustawie.

Art. 3.
Kompensata może być przyznana w kwocie pokrywającej wyłącznie:
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1) utracone zarobki lub inne środki utrzymania,
[2) koszty leczenia,]
<2) koszty związane z leczeniem i rehabilitacją,>
3) koszty pogrzebu

- będące skutkiem popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 2 pkt 1.

Art. 8.
[1. Organem właściwym w sprawach o przyznanie kompensaty jest sąd rejonowy, w którego

okręgu popełniono przestępstwo, zwany dalej "organem orzekającym". Organ orzekający
rozpoznaje wniosek, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o postępowaniu
nieprocesowym. Uczestnikiem postępowania jest obok osoby uprawnionej prokurator.

2. Jeżeli nie można ustalić miejsca popełnienia przestępstwa, właściwy jest sąd, w którego
okręgu wszczęto postępowanie lub odmówiono jego wszczęcia.

3. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej sądu w sposób określony w ust. 1 i 2,
organem orzekającym jest sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego
Warszawy.

4. Kompensatę przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej.]
<1. Organem właściwym w sprawach o przyznanie kompensaty jest sąd rejonowy

miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, zwany dalej „organem orzekającym”.
Organ orzekający rozpoznaje wniosek, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z
późn. zm.) o postępowaniu nieprocesowym. Czynności w sprawach o przyznanie
kompensaty mogą wykonywać referendarze sądowi. Na orzeczenie referendarza
przysługuje skarga do sądu.

2. Jeżeli nie można ustalić miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, właściwy jest sąd,
w którego okręgu popełniono przestępstwo.

3. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej sądu w sposób określony w ust. 1 lub
2, organem orzekającym jest sąd właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta
stołecznego Warszawy.

4. Kompensatę przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej lub prokuratora.>
5. Wniosek o kompensatę składa się do organu orzekającego w terminie 2 lat od dnia

popełnienia przestępstwa, pod rygorem wygaśnięcia uprawnienia do żądania kompensaty.
<6. Uczestnikiem postępowania jest obok osoby uprawnionej prokurator.>

[Art. 14.
1. W razie przyznania osobie uprawnionej kompensaty Skarb Państwa ma roszczenie

zwrotne do sprawcy lub sprawców przestępstwa umyślnego, popełnionego z użyciem
przemocy, na skutek którego ofiara poniosła śmierć albo doznała naruszenia czynności
narządu ciała lub rozstroju zdrowia, określonych w art. 156 § 1 i art. 157 § 1 Kodeksu
karnego.

2. Powództwo dotyczące roszczeń, o których mowa w ust. 1 i w art. 13 ust. 4, może wytoczyć
w postępowaniu cywilnym prokurator.]
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<Art. 14.
1. W razie przyznania osobie uprawnionej kompensaty Skarb Państwa ma roszczenie

zwrotne do sprawcy lub sprawców przestępstwa, na skutek którego ofiara poniosła
śmierć albo doznała naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia,
określonych w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego.

2. Sprawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność solidarną z tytułu
roszczenia zwrotnego na rzecz Skarbu Państwa.

3. Powództwo dotyczące roszczeń, o których mowa w ust. 1 i w art. 13 ust. 4,  wytacza
w postępowaniu cywilnym prokurator na rzecz Skarbu Państwa – sądu rejonowego,
o którym mowa w art. 12.>


