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Szanowny Panie Redaktorze , 

	W związku z artykułem Pana Redaktora Dariusza Jędryszki  pt. „Sędziowie bojkotują akcję ministra” z dnia 20 lutego 2003 zwracam się do Pana Redaktora o spowodowanie, by przez tego rodzaju tytuł i niektóre treści zawarte w artykule, kwestionujące zasadność inicjatywy Ministra Sprawiedliwości, opinia publiczna nie była  wprowadzana  w błąd co do istoty akcji udzielania porad ofiarom przestępstw w dniach 24–28 lutego. Wydaje się, że szczytny cel jakim jest pomoc ofiarom przestępstw może zostać pogrzebany przez podawanie nieprawdziwych informacji jakoby sędziowie odcinali się od tej inicjatywy, czy wręcz (jak podano w tytule artykułu Pana Jędryszki) bojkotowali akcję. Tego rodzaju opinia o sędziach, sugerująca, że nie chcą oni pomagać ofiarom przestępstw  (tak napisano w podtytule artykułu) byłaby  bardzo krzywdząca dla środowiska sędziowskiego i uderzałaby w tych sędziów, którzy podjęli inicjatywę Ministra, a ci stanowią w kraju  zdecydowaną większość.   Większość sędziów doskonale pojmuje na czym może polegać w ich wydaniu pomoc ofiarom przestępstw w czasie Tygodnia Ofiar Przestępstw , obchodzonego w związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw w Polsce. Wydaje się, że w związku z tą akcją warto byłoby wyraźnie poinformować opinię publiczną na czym inicjatywa Pana Ministra Grzegorza Kurczuka ma polegać, zwłaszcza wobec pojawiających się w mediach sprzecznych informacji na ten temat. 
	Przypomnijmy :   
Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny Grzegorz Kurczuk w styczniu 2003 roku zwrócił się do Prezesów Sądów Apelacyjnych i  Szefów Prokuratur Apelacyjnych  z prośbą  o podjęcie działań w celu zapewnienia, by  w tygodniu przypadającym bezpośrednio po ustanowionym w Polsce na wzór innych państw Dniu Ofiar Przestępstw  (22 lutego) w ramach dyżurów sędziów (chodzi o dyżury sędziów funkcyjnych   i sędziów -  wizytatorów) umożliwić w każdym sądzie rejonowym i prokuraturze rejonowej udzielanie ofiarom przestępstw bezpłatnych porad. Minister zwrócił się równolegle do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej  o wsparcie tej inicjatywy poprzez  udzielanie przez adwokatów bezpłatnych  porad ofiarom przestępstw w tygodniu od 24 do 28 lutego.  Pan Minister wyraził nadzieję, że prokuratorzy, sędziowie i adwokaci jako profesjonaliści będą doskonale wiedzieli w jakim zakresie mogą takiej porady udzielić i oczywiste wydawało się, że inny będzie zakres poradnictwa w każdej z tych grup zawodowych..
           Podkreślić należy, że list skierowany do Prezesów Sądów, Szefów Prokuratur i Naczelnej Rady Adwokackiej miał charakter apelu do ludzi dobrej woli, prośby, a  nie polecenia, czy nakazu .  Celem było nie tylko stworzenie szans na udzielenie  pomocy konkretnym ludziom, którzy jako ofiary przestępstw tej pomocy często potrzebują, lecz także  uwrażliwienie  sędziów i prokuratorów na problemy ofiar przestępstw. 
	Z dotychczas otrzymanych sygnałów jakie dotarły do Ministerstwa Sprawiedliwości, a także z konkretnych informacji pochodzących od prezesów sądów  i szefów prokuratur wynika, że w większości sądów i we wszystkich prokuraturach uda się taką pomoc dla ofiar przestępstw zorganizować. W sporadycznych przypadkach (w tym właśnie w Lublinie) sędziowie nie podjęli inicjatywy Ministra i wyrażali wątpliwości, czy udzielanie porad nie będzie się kłóciło z zasadą niezawisłości sędziowskiej. Wobec tych wątpliwości (wyrażanych, jak podkreślam przez niewielu sędziów, bo zdecydowana większość przedstawicieli środowiska sędziowskiego wiedziała jaki może być zakres poradnictwa dla ofiar)  Ministerstwo wyjaśniało, że to w jaki sposób na poziomie konkretnych sądów miałoby to poradnictwo być zorganizowane zależy od prezesów sądów, a także od samych sędziów, którzy powinni wiedzieć, jaki rodzaj porad nie będzie pozostawał w sprzeczności z ich funkcją orzeczniczą.  Jakże często ofiary przestępstw nie wiedzą jakie prawa im przysługują, jak rozumieć sformułowane niezrozumiałym dla nich językiem przepisy,  nie wiedzą do jakiej instytucji udać się po pomoc (zwłaszcza, że w Polsce nie ma na razie środków w budżecie na systemową pomoc ze strony państwa i nie udało się stworzyć funduszu rekompensacyjnego dla ofiar ). Chodzi tu zatem o takiej natury pomoc, która nie kłóci się z zasadą niezawisłości sędziowskiej. Optymizmem napawa fakt, że  do akcji zainicjowanej przez Ministra Sprawiedliwości włączyli się adwokaci, prokuratorzy i zdecydowana większość środowiska sędziowskiego. Wyrażamy nadzieję, że przy wsparciu mediów uda się zwrócić uwagę na problematykę pomocy ofiarom przestępstw i że znajdzie się wystarczająco dużo ludzi dobrej woli, którzy innym ludziom w trudnej dla nich sytuacji udzielą pomocy.                   



