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Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Panie Prokuratorze Generalny!
Sprawa, o której piszê, jest Panu dobrze znana. Dotyczy problemu lichwy, jakiej doœwiadczy³ Marcin

S. z Czêstochowy. Poniewa¿ zwróci³ siê do mnie z proœb¹ o podjêcie inicjatywy w tym zakresie, nie mogê
mu odmówiæ, zw³aszcza ¿e jego sprawa unaocznia, jak nieskuteczne s¹ w tym przypadku regulacje pra-
wne, jak s³abo dzia³aj¹ organy œcigania oraz wymiar sprawiedliwoœci.

Przestêpcy wykorzystuj¹ dla swoich celów nieprecyzyjne regulacje prawne, w szczególnoœci prawo
wekslowe i na przyk³ad doliczaj¹ kwoty odsetek do kwoty g³ównej, a sumê wpisuj¹ jako kwotê nale¿n¹
na wymuszonym od d³u¿nika wekslu in blanco. Ochrony pokrzywdzonych nie zapewnia tak¿e prawo
karne. Art. 304 kodeksu karnego czêsto nie jest brany pod uwagê w trakcie postêpowania przygotowaw-
czego. Tymczasem dziêki temu, ¿e postêpowanie karne jest prowadzone w oparciu o ten przepis, po-
krzywdzeni mog¹ liczyæ na w³aœciw¹ reakcjê s¹dów w sprawach cywilnych. Sêdziowie w sprawach
cywilnych obawiaj¹ siê bowiem samodzielnie oceniaæ sprawê i bezkrytycznie czekaj¹ na zakoñczenie
postêpowania karnego, odmawiaj¹c jednoczeœnie wstrzymania wykonalnoœci wydanych w sprawach
nakazów zap³aty. Brak jest tak¿e, co nale¿y w tym miejscu podkreœliæ, jasnych i przejrzystych regulacji
procesowych, które w przypadku lichwy lub podejrzenia lichwy dawa³yby podstawê do wstrzymania wy-
konalnoœci nakazu zap³aty.

Historia problemu pana Marcina S. zaczê³a siê kilka lat temu. Z uwagi na rodzinne perturbacje, oko-
licznoœci oraz brak mo¿liwoœci uzyskania finansowania z oficjalnych Ÿróde³, zosta³ zmuszony zaci¹gn¹æ
wysokooprocentowan¹ po¿yczkê u osoby prywatnej. Udzielenie tej po¿yczki uzale¿nione by³o od zaci¹g-
niêcia zobowi¹zania do sp³aty odsetek w wysokoœci 60% w stosunku rocznym. W póŸniejszym czasie
po¿yczkodawca zacz¹³ wywieraæ na niego presjê, powo³uj¹c siê na wysoko postawione osoby, osoby
z tak zwanych krêgów, które domagaj¹ siê zwrotu pieniêdzy. Straszy³ go. Pan S. odczuwa³ sta³y powoli
rosn¹cy nacisk psychiczny, ukierunkowany na wywo³anie przekonania, ¿e nie pozostaje mu nic innego,
jak tylko sp³acanie ci¹gle rosn¹cego d³ugu. Czyni³ wiêc to tak d³ugo, jak tylko móg³, miêdzy innymi
w obawie o swoj¹ rodzinê, zdrowie ¿ony i ma³ego dziecka. Z tego tak¿e powodu pan S.podobnie jak wielu
innych w podobnej sytuacji, podpisa³ przedstawione mu przez po¿yczkodawcê dokumenty, miêdzy in-
nymi weksel in blanco, deklaracjê wekslow¹ oraz umowê po¿yczki, w której znajdowa³o siê pokwitowa-
nie odbioru pieniêdzy. W pewnym momencie, po nieudanej dla przestêpcy próbie notarialnego przejêcia
maj¹tku ofiary, pan S. pokona³ strach i uda³ siê na policjê. Cofn¹³ oœwiadczenie woli o zawarciu umowy
po¿yczki, oœwiadczenie woli dotycz¹ce pokwitowania sumy po¿yczki, oœwiadczenie dotycz¹ce deklaracji
wekslowej oraz weksla in blanco. Po¿yczkodawca tymczasem wype³ni³ uzyskany w wyniku przestêp-
stwa weksel in blanco na niebotyczn¹ kwotê, która nigdy nie by³a przedmiotem po¿yczki – przekracza-
j¹c¹ 7,5 miliona z³. Skutkiem powy¿szego by³o wszczêcie postêpowania s¹dowego z pozwu
po¿yczkodawcy oraz nakaz zap³aty wydany w postêpowaniu nakazowym przez S¹d Okrêgowy w Czêsto-
chowie, w którym nakazano, aby pan S. zap³aci³ po¿yczkodawcy kwotê podan¹ na wekslu wraz z odset-
kami oraz kosztami postêpowania. Nakaz zap³aty wydany zosta³ w dniu 21 stycznia 2009 r. Od dwóch
lat w s¹dzie z³o¿one s¹ dokumenty w sprawie zarzutów dotycz¹cych nakazu zap³aty, jednak¿e samo po-
stêpowanie s¹dowe zosta³o zawieszone z uwagi na tocz¹ce siê równoczeœnie postêpowanie karne. Nie-
stety, kuriozalnie, nie zosta³a równoczeœnie wstrzymana wykonalnoœæ nakazu zap³aty, który jako
wydany na podstawie weksla opatrzony zosta³ klauzul¹ wykonalnoœci. Wnioski pana S. o wstrzymanie
jego wykonalnoœci pozostawa³y nieskuteczne. S¹dy oddala³y je, uzasadniaj¹c, ¿e w sprawie, cytujê: „nie
zachodzi du¿e prawdopodobieñstwo uchylenia nakazu zap³aty i nie zachodzi prawdopodobieñstwo po-
wstania szkód po stronie pozwanego na skutek natychmiastowego wykonania nakazu”. Ta niezrozu-
mia³a argumentacja by³a przez s¹dy przyjmowana po uchyleniu siê pana S. od skutków prawnych jego
oœwiadczeñ woli, s¹dy posiada³y tak¿e wtedy wiedzê o stanie postêpowania karnego. W efekcie takiego
sposobu stosowania przepisów przez s¹dy przeciwko panu S. toczy siê aktualnie szeroko prowadzone
postêpowanie egzekucyjne dotycz¹ce ca³oœci jego maj¹tku, w tym tak¿e nieruchomoœci, w której miesz-
ka razem z ¿on¹ oraz dzieckiem. Jego skutkiem bêdzie ca³kowite pozbawienie go wszelkiego posiadane-
go maj¹tku.

Nie mo¿na zapominaæ, ¿e pan S. walczy na drodze postêpowania karnego. Aktualnie w sprawie kar-
nej prowadzone jest przez Prokuraturê Okrêgow¹ w Katowicach postêpowanie przygotowawcze prze-



ciwko po¿yczkodawcy i innym, o pope³nienie przestêpstwa prania brudnych pieniêdzy (art. 299 §1 k.k.),
przestêpstwa lichwy (art. 304 k.k.) i przestêpstwa fa³szerstwa dokumentów (art. 270 §2 k.k.).

Nie sposób nie wspomnieæ o nieudolnoœci wymiaru sprawiedliwoœci oraz organów œcigania w tym aspek-
cie sprawy. Dzia³ania policji i prokuratury, prowadzone pierwotnie w Czêstochowie, spowodowa³y, ¿e za-
kres oskar¿enia w stosunku do po¿yczkodawcy zosta³ ograniczony jedynie do stosowania gróŸb karalnych.
Dopiero skierowana przez pana S. skarga do prokuratora generalnego i wniosek o interwencjê oraz przepro-
wadzenie kontroli sposobu prowadzenia postêpowania, ze wskazaniem zarzutów z³amania przez prokura-
turê podstawowych zasad procedury karnej, zarzutów stronniczoœci oraz braku obiektywizmu,
spowodowa³a, ¿e prokurator generalny wy³¹czy³ w³aœciwoœæ Prokuratury Rejonowej w Czêstochowie w tej
sprawie i przekaza³ j¹ do dalszego prowadzenia Prokuraturze Okrêgowej w Katowicach.

Kolejnym aspektem sprawy pana S. jest kwestia podatkowa. Naczelnik Urzêdu Skarbowego w Czê-
stochowie ustali³ zobowi¹zanie podatkowe pana S. z tytu³u czynnoœci cywilnoprawnej, jak¹ by³a zawar-
ta przez niego umowa po¿yczki. Sta³o siê tak pomimo faktu, ¿e pan S. uchyli³ siê od skutków prawnych
tej umowy. Aktualnie sprawa skierowana zosta³a do s¹du administracyjnego, jednak¿e pan S. nie mo¿e
uzyskaæ przyznania mu prawa pomocy. S¹d administracyjny w Gliwicach dokona³ takiego rodzaju in-
terpretacji przepisów ustawy – Prawo o postêpowaniu przed s¹dami administracyjnymi, która uniemo¿-
liwia panu S. wykazanie, i¿ nie jest on w stanie ponieœæ kosztów postêpowania. Dzieje siê tak pomimo
przedstawionych przez niego dowodów na komornicze zajêcie ca³oœci maj¹tku i dochodów. Sad admini-
stracyjny powo³uje siê w tym zakresie na argument, ¿e ¿onê pana S. obci¹¿a wobec mê¿a obowi¹zek ali-
mentacyjny przejawiaj¹cy siê w obowi¹zku uiszczenia kosztów s¹dowych w sprawie dotycz¹cej jego
maj¹tku odrêbnego.

Panie Prokuratorze Generalny, pan S. w nied³ugim czasie mo¿e zostaæ pozbawiony ca³oœci maj¹tku,
wyeksmitowany z miejsca, w którym mieszka, i ca³kowicie pozbawiony mo¿liwoœci zarobkowania. Ta-
kiej mo¿liwoœci mo¿e tak¿e zostaæ pozbawiona jego ¿ona, która aktualnie przejê³a na siebie utrzymanie
rodziny, gdy¿ pozbawiona miejsca zamieszkania nie bêdzie mia³a gdzie prowadziæ swojej dzia³alnoœci.
Sytuacja jest o tyle kuriozalna i przykra, ¿e wierzyciel po¿yczkodawca uzyska zaspokojenie zas¹dzonej
mu nakazem zap³aty nale¿noœci jeszcze zanim s¹d, zarówno w sprawie cywilnej, jak i w sprawie karnej,
prawomocnie rozstrzygnie sprawê. Jeœli sprawa karna skoñczy siê skazaniem po¿yczkodawcy, to zosta-
nie podjêta sprawa cywilna, ale co wa¿niejsze, pan S. dopiero wówczas bêdzie mia³ szansê na obronê.
Nie bêdzie jednak dysponowa³ wówczas ¿adnym maj¹tkiem, a odzyskanie wyegzekwowanej w œwietle
prawa wierzytelnoœci od skazanego bêdzie realnie niemo¿liwe. Lichwiarz, Marek Z., przedstawia siê bo-
wiem jako osoba bezrobotna, nieposiadaj¹ca ¿adnego maj¹tku w³asnego. Dorobek ¿ycia rodziny S.
przepadnie. W efekcie to Skarb Pañstwa bêdzie zmuszony ponosiæ konsekwencje nieudolnego dzia³ania
wymiaru sprawiedliwoœci oraz odszkodowania za pozbawienie pana S. i jego ¿ony dorobku ¿ycia. Prze-
stêpcy osi¹gn¹ za to – kuriozalnie, bo za pomoc¹ wymiaru sprawiedliwoœci – zamierzony cel.

Dlatego proszê Pana Prokuratora Generalnego, aby do czasu zapadniêcia wyroków w tej sprawie zo-
sta³y wstrzymane czynnoœci komornicze. Dodam, ¿e w podobnych sytuacjach, czyli w przypadku li-
chwy, obywatele borykaj¹ siê z kulej¹cym wymiarem sprawiedliwoœci, który przede wszystkim nie umie
lub nie chce rozpoznawaæ znamion lichwy, samego tego procederu oraz mechanizmów dzia³ania zorga-
nizowanych grup przestêpczych, które tym siê zajmuj¹. A¿ dziw bierze, ¿e przedstawiciele prawa, czyli
sêdziowie, komornicy czy referendarze s¹dowi, nie potrafi¹ w sposób odpowiedni do sytuacji zastoso-
waæ istniej¹cych mechanizmów prawnych, nawet tych niezwykle ubogich, które pozwalaj¹ na ochronê
pokrzywdzonych. Brak odpowiedniego kszta³cenia kadr wymiaru sprawiedliwoœci i uczulania ich na
problem lichwy powoduje, ¿e powstaj¹ tak kuriozalne i krzywdz¹ce sytuacje jak omawiana, w których
postêpowanie cywilne jest zawieszone z uwagi na tocz¹ce siê postêpowanie karne, a jednoczeœnie w naj-
lepsze i z du¿ym rozmachem toczy siê postêpowanie egzekucyjne. A wszystko to dokonuje siê w maje-
stacie prawa.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




