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Artur Me zglew ski

 Obo wią zu ją ce prze pi sy upraw nia ją osoby po krzyw dzo ne do sa mo dziel ne go
skie ro wa nia wnio sku o uka ra nie do sądu je dy nie w przy pad kach, gdy z prawa
tego nie sko rzy stał oskar ży ciel pu blicz ny (Po li cja). W prak ty ce jed nak także i
w tych przy pad kach po krzyw dze ni nie mają moż li wo ści sko rzy sta nia z przy -
słu gu ją ce go im prawa, gdyż Po li cja bez pod staw nie od ma wia im udo stęp nie nia
in for ma cji do ty czą cych spraw cy wy kro cze nia, bez któ rych wnio sek nie może
zo stać zło żo ny (poza przy pad ka mi, gdy spraw ca jest oso bi ście znany po krzyw -
dzo ne mu).

 

1.      Sy tu acje, w któ rych po krzyw dzo ny może sa mo dziel nie zło żyć wnio sek

Ist nie je grupa wy kro czeń, w któ rych po krzyw dzo ny może sa mo dziel nie wnieść wnio sek o
uka ra nie do sądu (art. 27 § 1 KPW). Do ta kich na le żą m. in. nie opusz cze nie cu dze go te re nu
(art. 157 § 1 KW czy też kra dzież z ogro du (art. 123 § 1 KW). W tej gru pie nie ma jed nak
żad ne go wy kro cze nia prze ciw ko bez pie czeń stwu i po rząd ko wi w ko mu ni ka cji.

W  spra wach o wy kro cze nia pu blicz no skar go we po krzyw dzo ny może wnieść wnio sek o
uka ra nie je dy nie wów czas, gdy z prawa tego nie sko rzy stał oskar ży ciel pu blicz ny (Po li -
cja), tzn. je że li :

a)       w ciągu mie sią ca nie zo stał po wia do mio ny o wnie sie niu przez ten organ wnio sku o
uka ra nie (brak re ak cji or ga nu), lub

b)      otrzy mał z Po li cji za wia do mie nie, że czyn no ści wy ja śnia ją ce nie do star czy ły pod staw
do wnie sie nia wnio sku o uka ra nie.

 

2.      Wy mo gi for mal ne wnio sku

Wnio sek o uka ra nie po cho dzą cy od po krzyw dzo ne go wi nien za wie rać:

a)      imię i na zwi sko oraz adres spraw cy wy kro cze nia, a także inne dane nie zbęd ne do
usta le nia jego toż sa mo ści,

b)      okre śle nie za rzu ca ne go czynu, ze wska za niem miej sca, czasu, spo so bu i oko licz no ści
jego po peł nie nia,

c)      wska za nie jakie do wo dy będą mogły zo stać prze pro wa dzo ne w spra wie,

d)     imię i na zwi sko oraz pod pis, a także adres po krzyw dzo ne go.

Wnio sek może za wie rać uza sad nie nie (ale nie musi).

Do wnio sku wi nien być do łą czo ny odpis dla przy szłe go ob wi nio ne go (tyle od pi sów ilu ob -
wi nio nych).

Po krzyw dzo ny musi więc znać prz yn ajmniej imię i na zwi sko oraz adres spraw cy. Wnio sek
o uka ra nie, w któ rym nie zo sta ną wska za ne  dane do ty czą ce spraw cy, zo sta nie przez sąd 
zwró co ny po krzyw dzo ne mu, a po stę po wa nie są do we nie zo sta nie wsz czę te.

 

 3. W jaki spo sób po krzyw dzo ny może uzy skać dane do ty czą ce spraw cy?

 Art 44 ust. 1 pkt 4 Prawa o ruchu dro go wym zo bo wią zu je kie ru ją ce go po jaz dem w razie
uczest ni cze nia w wy pad ku dro go wym do po da nia swo ich da nych per so nal nych, da nych
per so nal nych wła ści cie la lub po sia da cza po jaz du oraz da nych do ty czą cych za kła du ubez -
pie czeń, z któ rym za war ta jest umowa obo wiąz ko we go ubez pie cze nia od po wie dzial no ści
cy wil nej, na żą da nie osoby uczest ni czą cej w wy pad ku.

Zwa żyć jed nak na le ży, że:

a) prze pis ten do ty czy jed nie wy pad ków dro go wych, a nie do ty czy ko li zji i in nych zda rzeń
dro go wych,

b) obo wią zek po da nia po wyż szych da nych nie zo stał ob wa ro wa ny żadną sank cją,

c) nie za bez pie czo no żad nych spo so bów eg ze ku cji tego prawa, ani żad nych środ ków przy -
mu su.

Re al ne uzy ska nie po wyż szych da nych ma Po li cja. Na to miast upraw nie nia po krzyw dzo ne go
są ilu zo rycz ne, gdyż de facto ich re ali za cja za le ży tylko i wy łącz nie od do brej woli spraw cy
wy kro cze nia.

Po li cja po usta le niu da nych do ty czą cych spraw cy i po prze pro wa dze niu czyn no ści wy ja -
śnia ją cych ma obo wią zek prze ka za nia ich po krzyw dzo ne mu w celu umoż li wie nia mu re ali -
za cji upraw nie nia wy ni ka ją ce go z usta wy.

 

4. Pro ce du ra po wpły nię ciu wnio sku do sądu

Pre zes sądu re jo no we go za wia da mia wła ści we go oskar ży cie la pu blicz ne go (z re gu ły jest
nim Po li cja) o wnie sie niu wnio sku przez po krzyw dzo ne go. Re ak cja oskar ży cie la na tę in -
for ma cję  może być dwo ja ka:

a) w ter mi nie 14 dni skła da do sądu swój (pu blicz ny) wnio sek o uka ra nie, lub

b) w ter mi nie 7 prze sy ła do sądu ma te riał do wo do wy, który wy two rzo ny zo stał w ra mach
czyn no ści wy ja śnia ją cych, lub też in for ma cję, że takim ma te ria łem nie dys po nu je.

W przy pad ku, gdy oskar ży ciel pu blicz ny za sto su je wa riant „a”, wów czas wnio sek zło żo ny
przez po krzyw dzo ne go nie na bie rze mocy praw nej. Wnio sek ten bę dzie ex lege po trak to -
wa ny przez sąd jako oświad cze nie po krzyw dzo ne go o wstą pie niu do po stę po wa nia w cha -
rak te rze oskar ży cie la po sił ko we go ubocz ne go, który bę dzie dzia łał obok oskar ży cie la pu -
blicz ne go (art. 27 § 4 KPW).

W przy pad ku, gdy oskar ży ciel pu blicz ny za sto su je wa riant „b” – wów czas po krzyw dzo ny
(jeśli spra wa zo sta nie przez sąd wsz czę ta) bę dzie wy stę po wał w są dzie jako oskar ży ciel po -
sił ko wy sub sy diar ny, czyli za miast, a nie obok oskar ży cie la pu blicz ne go.

 

5.      Wsz czę cie po stę po wa nia są do we go

Jeśli wnio sek o uka ra nie speł nia wy mo gi for mal ne pre zes sądu re jo no we go wy da je za rzą -
dze nie o wsz czę ciu po stę po wa nia (art. 59 § 2 KPW). W przy pad ku za ist nie nia bra ków for -
mal nych pre zes zwra ca wnio sek po krzyw dzo ne mu w celu ich usu nię cia w ter mi nie 7 dni
(art. 59 § 1 KPW).

 

6.      Po mię dzy wsz czę ciem po stę po wa nia a roz pra wą

Wraz z wy da niem za rzą dza nia o wsz czę ciu po stę po wa nia pre zes sądu po dej mu je de cy zję co
do jego dal sze go biegu. Spra wa może zo stać skie ro wa na bez po śred nio na roz pra wę – wów -
czas wy zna cza on ter min roz pra wy. Może też być skie ro wa na na po sie dze nie, które jest
nie jaw ne. Przy czy ny skie ro wa nia spra wę na po sie dze nie mogą być róż no rod ne. W przy -
pad ku, gdy wnio sek kie ru je po krzyw dzo ny (teraz już na zy wa się go oskar ży cie lem po sił ko -
wym), naj czę ściej wy stą pią dwa po wo dy:

a) nie zbęd ne jest po le ce nie Po li cji lub in ne mu or ga no wi do ko na nia okre ślo nych czyn no ści
do wo do wych (art. 60 § 1 pkt 6 KPW);

b)    za cho dzi po trze ba umo rze nia po stę po wa nia z po wo du oczy wi ste go braku pod staw ob -
wi nie nia (art. 60 § 1 pkt 5 KPW).

Na po sta no wie nie o umo rze niu po stę po wa nia przy słu gu je oskar ży cie lo wi po sił ko we mu
(po krzyw dzo ne mu) za ża le nie.

 

7.      Prak ty ka

W przy pad kach od mo wy skie ro wa nia wnio sku o uka ra nie Po li cja nie prze ka zu je po krzyw -
dzo nym pod sta wo wych da nych do ty czą cych spraw cy wy kro cze nia, które są nie zbęd ne do
skie ro wa nia wnio sku o uka ra nie. Tym samym – poza przy pad ka mi, gdy spraw ca wy kro cze -
nia jest oso bi ście znany po krzyw dzo ne mu – upraw nie nie do sa mo dziel ne go skie ro wa nia
wnio sku o uka ra nie przez po krzyw dzo ne go jest nie moż li we do zre ali zo wa nia.

 

8.      Przy kład

W dniu 18 sierp nia 2007 r. po krzyw dzo ny skie ro wał do Ko men dan ta Miej skie go Po li cji w
Lu bli nie  za wia do mie nie o po peł nie niu w tym dniu wy kro cze nia dro go we go przez kie row cę
sa mo cho du Za po ro żec o wska za nym nu me rze re je stra cyj nym.

W za wia do mie niu tym po krzyw dzo ny zwró cił się o prze ka za nie mu da nych tej osoby ko -
niecz nych do skie ro wa nia prze ciw ko niej wnio sku o uka ra nie – w razie gdyby Po li cja pod -
ję ła de cy zję o nie kie ro wa niu prze ciw ko niej wnio sku o uka ra nie do sądu.

Pi smem z dnia 26 paź dzier ni ka 2007 r., Po li cja za wia do mi ła, że „prze pro wa dzo ne czyn no -
ści wy ja śnia ją ce nie do star czy ły pod staw do skie ro wa nia wnio sku o uka ra nie do Sądu Re jo -
no we go”. Po in for mo wa ła jed no cze śnie, iż „zgod nie z tre ścią art. 27 § 1 kpow/27 § 2 KPW
przy słu gu je Panu prawo do sa mo dziel ne go wnie sie nia wnio sku o uka ra nie jako oskar ży cie -
lo wi po sił ko we mu”.  W pi śmie tym,  miej sce prze wi dzia ne na wpi sa nie na zwi ska osoby
prze ciw ko któ rej były pro wa dzo ne czyn no ści wy ja śnia ją ce zo sta ło wy kre sko wa ne.

W związ ku z po wyż szym po krzyw dzo ny skie ro wał w dniu 22 li sto pa da 2007 r. skar gę do
In spek to ra tu Ko men dan ta Wo je wódz kie go Po li cji w Lu bli nie, pod no sząc w niej, że Ko -
men da Miej ska nie prze ka za ła mu ko niecz nych per so na liów spraw cy wy kro cze nia, ani też
nie po da ła przy czyn oraz pod staw praw nych od mo wy udzie le nia tych in for ma cji.

Ko men da Wo je wódz ka Po li cji nie do pa trzy ła się w po wyż szym dzia ła niu żad nych nie pra -
wi dło wo ści. Pi smem z dnia 25 stycz nia 2008 r. (N-DX-5695/S-470/07) pod insp. mgr Ha li -
na Koł puć peł nią ca funk cję Za stę py Na czel ni ka Wy dzia łu Kon tro li KWP w Lu bli nie od no -
sząc się do za rzu tu od mo wy udzie le nia in for ma cji przez KMP w Lu bli nie wy ja śni ła, iż:

„Uprzej mie wy ja śniam, że na eta pie czyn no ści wy ja śnia ją cych w spra wie o
wy kro cze nie, Po li cja nie była upraw nio na do udo stęp nie nia Panu da nych
oso bo wych kie ru ją cej sa mo cho dem Za po ro żec nr rej LUB E555.

Zgod nie z art. 44 ust. 1 pkt 4 usta wy Prawo o ruchu dro go wym (..) udo stęp -
nie nia tych da nych mógł Pan żądać od kie ru ją ce go w/wy mie nio nym po jaz -
dem na miej scu zda rze nia dro go we go.”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Postępowanie przed sądem. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.
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Administracyjne zatrzymanie
prawa jazdy
Badanie trzeźwości
Bezstronność sądu
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Czynności wyjaśniające
Dane osobowe
Domniemanie winy
Dowód rejestracyjny
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Sąd
Sądownictwo
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Stowarzyszenie Prawo na Drodze
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Strefa płatnego parkowania
Strefa ruchu
Strefa zamieszkania
TruCam
TruCam
Trybunał Konstytucyjny
Trybunał w Strasburgu (ETPC)
TSUE
Ubezpieczenie OC
Uchylenie mandatu
Umorzenie postępowania
Uncategorized
Uprawnienia do kierowania
pojazdami
Urządzenia rejestrujące przejazd
na czerwonym świetle
Używanie telefonu
viaTOLL
Wideorejestratory
Wizerunek funkcjonariusza
publicznego
Wniosek o ukaranie
Wskazanie kierującego (art. 96
par. 3 kw)
Wydarzenia
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Zarząd dróg
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Zatrzymanie prawa jazdy
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Znaki drogowe
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Pod sądem zapanowało prawo (po
7 latach bezprawia)
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Policjanci utrzymują się z
nawiązek
Wyznaczanie stanowisk w strefie
płatnego parkowania kostką
brukową jest niedopuszczalne
W Warszawie skazuje się ludzi za
skorzystanie z prawa do odmowy
złożenia wyjaśnień!
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31węzłowy Burke - Pod sądem
zapanowało prawo (po 7 latach
bezprawia)
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Stowarzyszenie Prawo na Drodze
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Urszula P. pisze:
8 października 2020 o 09:44

W dniu 09 września b.r. sprawca spowodował wypadek w którym poza pojazdem
sprawcy, uszkodzeniu uległo jeszcze trzy pojazdy. Mój pojazd został uszkodzony
jako drugi. Poszkodowane zostały trzy osoby. Pomimo tego policja zakwalifikowała
to jako kolizję. Dodam, że na miejscu zdarzenia policja przeprowadził czynności
jak do wypadku. Oględziny – dokumentacja fotograficzna, szkic, przesłuchanie
uczestników itp. Sprawcza odmówił przyjęcia mandatu. W dniu 05. października
towarzystwo ubezpieczeniowe nadesłało pismo w którym cytuję; „na obecnym
etapie sprawy odmawia przyjęcia odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania” i
dalej „W toku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego, mającego na celu
zaspokojenie roszczeń nie ustalono odpowiedzialności naszego Towarzystwa,
której istnienie zależne jest od jednoznacznych ustaleń dotyczących
odpowiedzialności cywilnej (winy) ubezpieczonego w naszym Towarzystwie
posiadacza pojazdu”. oraz; „Ponadto kierujący pojazdem opel (sprawca) do dnia
dzisiejszego nie potwierdził okoliczności zdarzenia”. Ubezpieczyciel, nie mając
dokumentacji z policji, a więc pełnych danych, arbitralnie podjął decyzję o
odmowie wypłaty odszkodowania. Dodam też, że prowadzący oględziny,
rzeczoznawca zaniżył koszt naprawy niemal o dwie trzecie, wstępnych szacunków.
Policjant prowadzący sprawę poinformował, że nie może dokończyć czynności bo
sprawca wyjechał (uciekł??) za granicę.
Sprawa jest oczywista, i jak sądzę policja ma możliwości zakończyć postępowanie
bez udziału sprawcy, jako osoba poszkodowana nie mam możliwości dokonać
naprawy auta na koszt sprawcy. Auto od ponad miesiąca niszczejąc stoi
nienaprawione pod chmurka u mechanika. Jakie w tej sytuacji mam możliwości
dochodzenia swoich praw?

Odpowiedz

pioter pisze:
9 października 2020 o 07:51

Proszę skontaktować się z Rzecznikiem Finansowym https://rf.gov.pl/

Odpowiedz

Jakub pisze:
23 lipca 2018 o 19:58

Mam pytanko. Miałem kolizję ( wypadek w pracy) – zabrano mnie do szpitala
gdzie spędziłem 5 dni. Po dwóch tygodniach zostałem wezwany na komendę w celu
złożenia wyjasnień. Od tamtej pory cisza. W pracy otrzymali notatkę z policji którą
mi przekazano. Na notatce tej widnieje napis – wniosek o ukaranie do sądu.
Pytanie moje brzmi następująco – Czy ta sprawa będzie kwalifikowana jako
wypadek czy jako wykroczenie? Miał być powołany biegły lekarz sądowy ale cisza
nikt mnie nie wzywał ponownie na komendę, nie otrzymałem żadnego pisma w
związku z tą sprawą totalna pustka?

Odpowiedz

Grzegorz pisze:
4 października 2012 o 06:56

Proszę więc o informację czy istnieje podstawa prawna, jeżeli tak to jaka do
uzyskania od Policji informacji o danych personalnych sprawcy kolizji lub
wypadku drogowego, numeru polisy ubezpieczeniowej itp. celem dochodzenia
roszczeń odszkodowawczych. Takich roszczeń będę dochodził za pośrednictwem
firmy specjalizującej się w tej dziedzinie.
Pozdrawiam. Grzegorz.

Odpowiedz

Wojciech pisze:
26 stycznia 2014 o 18:26

Takie prawo nabędziesz dopiero po skierowaniu wniosku o ukaranie do
sądu, po wszczęciu sprawy przez sąd. Wcześniej, to co kraj to obyczaj i raz
policja udziela takich informacji a raz nie.

Odpowiedz
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