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Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wyjaœnienie moim zdaniem niepotrzebnego nara¿enia

przez s¹d na koszty poszkodowanej mieszkanki Bia³ej Rawskiej. Otó¿ w sprawie o podpalenie prowa-
dzono w Prokuraturze Rejonowej w Rawie Mazowieckiej œledztwo, w którym ustalono podejrzanego
i skierowano do s¹du akt oskar¿enia z art. 288 §1 k.k. dotycz¹cy zniszczenia mienia poprzez podpale-
nie. W zwi¹zku z tym, i¿ sprawca w momencie pope³nienia czynu by³ nieletni, sprawê skierowano do
dalszego prowadzenia S¹dowi Rejonowemu w Rawie Mazowieckiej, Wydzia³owi Rodzinnemu i Nielet-
nich.

Niestety, pomimo ¿e sprawcê ustalono, poszkodowanej nie zas¹dzono ¿adnego odszkodowania za
stratê mienia. Poszkodowana samodzielnie musia³a sprawê skierowaæ do wydzia³u cywilnego. Sprawa
ta zosta³a oddalona, bowiem wnioskodawczyni, tj. poszkodowana, nie usunê³a braków formalnych
w pozwie oraz nie uiœci³a nale¿nej op³aty s¹dowej w kwocie 3 tysiêcy z³. Poszkodowana nie wywi¹za³a siê
z tych czynnoœci, gdy¿ nie staæ jej by³o na dokonanie takiej op³aty. Nie by³a tak¿e w stanie sama usun¹æ
braków formalnych w pozwie, a skorzystaæ z pomocy adwokata nie mog³a ze wzglêdu na problemy fi-
nansowe. Poszkodowana prowadzi gospodarstwo rolne, a w po¿arze stodo³y straci³a wszystkie plony
(zbo¿e i s³omê), co uniemo¿liwi³o jej prowadzenie hodowli zwierz¹t. Straci³a tak¿e maszyny rolnicze
przechowywane w stodole. Niestety, ubezpieczenie nie obejmowa³o mienia ruchomego, wiêc wyp³acone
odszkodowanie dotyczy³o jedynie budynku.

Panie Ministrze, proszê o wyjaœnienie, czy w takich sprawach, kiedy wiadomo, ¿e poszkodowana oso-
ba bêdzie mia³a problemy finansowe, st¹d te¿ nie bêdzie mog³a skorzystaæ z fachowej pomocy prawnej
i merytorycznej by opracowaæ pozew, nie powinno siê od razu zas¹dzaæ odszkodowania, podczas postê-
powania karnego, kiedy ustalono sprawcê. Co decyduje o roz³¹czeniu takich spraw? Przecie¿ wiadomo,
i¿ poszkodowana osoba w pierwszej kolejnoœci bêdzie chcia³a zabezpieczyæ pogorzelisko i ratowaæ to, co
jest mo¿liwe do ocalenia, a nie traciæ czas i pieni¹dze na sprawy cywilne o odszkodowanie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




