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Komenda Miejska Policji
w Jeleniej Górze

Skarga
do Policji dotycząca przestępstwa prywatnoskargowego
W oparciu o art. 488 §1 kpk składam skargę, żądając wykrycia sprawcy
popełnionego na moją szkodę w dniu 31.10.2005r. w Jeleniej Górze przestępstwa naruszenia
miru domowego (art.
) i przekazanie skargi Sądowi Rejonowemu w Jeleniej Górze jako
właściwemu do rozpoznania sprawy na podstawie art. 24§1kpk i art. 31§1kpk

Uzasadnienie
W dniu 31.10.2005r. około godz. 22.30 przebywałem w swoim mieszkaniu wraz z
żoną Genowefą przy ul. Wyzwolenia Stalingradu w Jeleniej Górze. W pewnym momencie
ktoś zaczął głośno stukać w drzwi wejściowe do naszego mieszkania. Podszedłem do drzwi
aby je otworzyć a gdy je otworzyłem zobaczyłem pijanego nieznanego mi mężczyznę.
Mężczyzna ten pchnął mnie z całej siły, po czym wszedł do naszego mieszkania. Usiadł na
fotelu Zapytałem tego człowieka o co mu chodzi. On stwierdził że będzie tu u nas nocował.
Zarządzałem od niego aby natychmiast opuścił nasze mieszkanie. On jednak nie chciał. W
związku z tym poszedłem do swojego sąsiada Jaka Nowakiem i poprosiłem go o pomoc.
Następnie razem udaliśmy się do mojego mieszkania. Nieznany osobnik nadal w nim
przebywał. Razem z Janem Nowakiem podnieśliśmy tego mężczyznę z fotela i
wyprowadziliśmy za drzwi. On nadal nie chciał odejść i dobijał się do drzwi. Po upływie
około 30 minut odszedł w nieznanym mi kierunku.
Sprawca naruszenia miru domowego był w wieku około 50 lat, wzrostu około
170cm, z krótkimi włosami kol. blond. Ubrany był w krótką czarną kurtkę z materiału i
ciemne spodnie.
Opisane przeze mnie zdarzenie może potwierdzić moja żona Genowefa Kozia oraz
sąsiad Jan Nowak zam. Jelenia Góra ul. Wyzwolenia Stalingradu 15/23.
Na skutek naruszenia miru domowego i przeżytego stresu ja oraz moja żona nie
mogliśmy tej nocy zasnąć.
Z uwagi na to, że nie jestem w stanie samodzielnie ustalić sprawcy tego
przestępstwa, a co za tym idzie wnieść do sądu aktu oskarżenia przeciwko sprawcy tego
czynu, żądam aby stosownie do przepisu art. 488 § 1 kpk, Policja podjęła działania konieczne
do ustalenia sprawcy naruszenia miru domowego i po zabezpieczeniu dowodów przekazała
moją skargę Sądowi Rejonowemu w Jeleniej Górze.

Krzysztof Kozia.
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DODATKOWE INFORMACJE
1.
2.
3.

Osobą uprawnioną do złożenia w trybie art. 488§1 kpk skargi do Policji jest pokrzywdzony
Skutkiem przyjęcia skargi przez policję jest zabezpieczenie dowodów i przesłanie skargi do właściwego
Sądu Rejonowego
Termin przedawnienia przestępstwa ściganego w trybie prywatno-skargowym ustaje z upływem roku
od czasu gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z
upływem 3 lat od czasu jego popełnienia
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