
Imię nazwisko poszkodowanych ……………..., dnia……………….roku

Sygnatura
Sąd Rejonowy
w ………………………...

Wydział Karny

za pośrednictwem

Prokuratora Rejonowego
w …………………………..

 

ZAŻALENIE
pokrzywdzonego na postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego

(śledztwa)

Na podstawie art. 306 § 1 kpk w zw. z art. 465 § 1 i § 2 kpk zaskarżam postanowienie z dnia
………………………….  roku,  wydane  przez  Prokuraturę  Rejonową  w
…………………………., doręczone mi w dniu ……………………………...,  o umorzeniu
postępowania przygotowawczego (śledztwa) i domagam się jego uchylenia oraz przekazania
sprawy do dalszego prowadzenia.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia ……………….……... umorzono postępowanie przygotowawcze w 
sprawie przestępstwa polegającego na działniu przemocą lub groźbą bezprawną, uporczywie 
lub w sposób istotnie utrudniający poszkodowanym …………………………………….. 
korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego przez odcięcie dostępu do prądu/wody w 
miejscu ich zamieszkania przez ……………………………..., tj. czyn z art. 191 § 1akk.  W 
uzasadnieniu wskazano, że brak jest znamion czynu zabronionego.

Postanowienie to jest niezasadne.

Prokuratura dokonała niepełnej kwalifikacji czynu przez pominięcie faktu, że postępowanie 

oskarżonego ……………………… cechowało się przemocą i groźbą bezprawną w celu 

zmuszenia ……………………………………… do określonego działania (opuszczenia 

lokalu) w sposób istotnie utrudniający im korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego, tj 

czyn z art. 191 § 1 i 1a Kodeksu Karnego.

………………………….. dopuścił się czynów bezprawnych, gdy w dniu  ………………...…

dokonał następujących działań: 

…………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………… Celem jego/jej działań było bezprzecznie 

doprowadzenie do określonego zachowania poszkodowanych (opuszczenia mieszkania), 

którego nie chcieli oni podjąć, nie mając ku temu podstaw. W chwili podejmowania działań 

bezprawnych przez …………………… nie istniał tytuł wykonawczy wyroku o opróżnienie 

lokalu, a oskarżony nie podjął działań sądowych zmierzających do uzyskania tytułu 

wykonawczego niezbędnego do przeprowadzenia egzekucji komorniczej w celu wejścia w 

posiadanie lokalu. Zamiast korzystać z drogi prawnej, …………………………… próbował 

osiągnąć efekt opróżnienia lokalu przez zmuszenie do określonego zachowania osób 

poszkodowanych.

W wyniku działań ……………………………………., poszkodowani 

…………………………………. zostali pozbawieni swobody korzystania z zajmowanego 

lokalu mieszkalnego, gdyż brakuje w nim podstawowego wyposażenia (dostępu do mediów) i

obawiają się opuszczać lokal nawet na krótkie wyjścia po zakupy, czy załatwianie spraw 

osobistych, ze strachu przed kolejnymi działaniami ………………………………………., 

który może kolejny raz próbować bezprawnie wejść w posiadanie, jak to wielokrotnie 

zapowiadał w swoich groźbach. W takich okolicznościach trudno wyobrazić sobie normalne 

funkcjonowanie i korzystanie z lokalu mieszkalnego.

Odnosząc się do kwalifikacji czynu z Art. 191 § 1a kk, Prokurator/Policjant błędnie ocenił 

brak uzasadnionego poczucia zagrożenia u poszkodowanych, zważywszy że w swoim 

doniesieniu wyraźnie wskazywali oni na to, że są roztrzęsieni i żyją w obawie przed dalszymi 

aktami nękania i naruszania prywatności przez …………………………….... Postanowienie o

umorzeniu postępowania może tylko zachęcić sprawcę do kontynuowania przestępstw i 

wzbudzenia w nim poczucia własnej bezkarności. Przy rozpatrywaniu negatywnych aspektów

społecznych czynów ……………………………. należy podkreślić szczególny przedmiot 

jego działań, naruszający fundament zasad współżycia społecznego, jakim jest pozbawianie 

pokrzywdzonych poczucia stabilności związanego z miejscem zamieszkania, co prowadzi do 

naruszenia podstaw poczucia bezpieczeństwa życiowego. 

Mając  powyższe  na  uwadze,  wnoszę  o  uchylenie  zaskarżonego  postanowienia
i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, w tym polecenie organowi prowadzącemu
postępowanie przeprowadzenia następujących czynności:

 Zbadania  stopnia  poczucie  zagrożenia  i  naruszenia  prywatności,  jakie  wystąpiło  u

…………………………………..,

 Zbadania  celowości  działań  ……………………………..  w  momencie  odłączania

dostępu do mediów i  kierowania  gróźb pod adresem poszkodowanych,  pod kątem

próby zmuszenia ich do opuszczenia lokalu,



 Zbadania stopnia w jakim …………………………. w ogóle korzystał z dostępnych

mu legalnych rozwiązań w celu dokonania zgodnego z prawem przejęcia posiadania

lokalu.

…………………………………………...

(podpis pokrzywdzonego)


