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Śląskie: adwokat domaga się
odszkodowania za 9 miesięcy
aresztu

WARSZAWA
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Katowicki adwokat Roman Mirek, któremu prokuratura zarzucała m.in. wyłudzenie
2 mln zł od śląskiego "barona" paliwowego, domaga się zadośćuczynienia i
odszkodowania za 9 miesięcy spędzonych w areszcie. Roszczenia przekraczają
REKLAMY

milion zł - podała reprezentująca go kancelaria.
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Śląskie: adwokat domaga się odszkodowania za 9 miesięcy aresztu

- Przez 11 miesięcy Roman Mirek nie mógł wykonywać zawodu, a okresu spędzonego w
areszcie nie zapomni już do końca życia - powiedział Marek Gola, adwokat z kancelarii
reprezentującej Mirka. Podkreślił, że przyczyną jego kłopotów były pomówienia osób,
które zostały później uznane przez sąd za całkowicie niewiarygodne.
REKLAMA

Mirek został zatrzymany w maju 2006 r.
przez ABW. Zarzucono mu, że powołując
się na wpływy w sądzie i prokuraturze
usiłował wyłudzić od aresztowanego
wcześniej śląskiego barona paliwowego
Henryka M. 2 mln zł za pomoc w uchyleniu
aresztu. Miał też - według śledztwa nakłaniać go do składania fałszywych
zeznań.
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- Tymczasem mec. Mirek nie był nawet
obrońcą zatrzymanego. Później zarzucono
mu także wyłudzenie 690 tys. zł od
znanego koszykarza, również za możliwość wydostania go z aresztu. I w tym przypadku
mecenas nie był obrońcą zatrzymanego. Tamte czasy to był okres, kiedy szukano
wszędzie powiązań korupcyjnych. Można powiedzieć, że Roman Mirek padł ofiarą
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własnego sukcesu, szukano na niego haków od wielu lat - powiedział Gola.

POPULARNE W WIADOMOŚCIACH

Mirek opuścił areszt w marcu 2007 roku. W 2013 r. sąd oczyścił go ze wszystkich
zarzutów. Dziś wspomina, że przez 9 miesięcy w izolacji stracił wiarę w polskie prawo, ale
obiecał sobie, że po uniewinnieniu rozpocznie walkę o odzyskanie dobrego imienia.
Wniosek o zadośćuczynienie i odszkodowanie za straty moralne i finansowe poniesione
przez Mirka trafił do sądu w Gliwicach.
Śledztwo przeciwko adwokatowi prowadziła Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Piotr
Żak z gliwickiej prokuratury powiedział PAP, że do tej jednostki nie dotarło dotychczas
żadne pismo strony powodowej. Spodziewa się, że odpis pozwu zostanie wkrótce
przesłany z sądu. Podczas procesu interesy Skarbu Państwa będzie reprezentowała
zapewne Prokuratoria Generalna.
- Stosując areszt i później przedłużając okres aresztowania podejrzanego sąd musiał
podzielić argumenty prokuratury, która wnosiła o ten środek zapobiegawczy - zaznaczył
Żak. Jak przypomniał, czasem zdarza się, że osoby, które zostały aresztowane, są
później uniewinniane. Zależy to od oceny dowodów dokonanej przez sąd, który prowadzi
proces.
- Prawomocne uniewinnienie ma oczywiście wpływ na ocenę słuszności aresztowania, ale
wcale tego nie przesądza. Sąd rozpoznając wniosek adwokata będzie brał pod uwagę
całokształt okoliczności – powiedział Żak.
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~lala : "Stracił Wiarę w polskie prawo". Prawo, które skazuje niesprawnego umysłowo na
4 miesiące aresztu za kradzież batonika o wartości 0,99zł. Prawo, które zamyka oczy na
udowodniony, nagrany, czysty rozbój. W Polsce prawo jest tylko dla ludzi z kasą i
władzą. Reszta to pomyje, z którymi można robić... rozwiń całość
dzisiaj 06:52 | ocena:

94% | odpowiedzi: 1

oceń:

odpowiedz

~okradziony : Przez funkcjonariusza państwowego zostałem inwalidą I grupy inwalidzkiej
z całkowitym zakazem jakiejkolwiek pracy, straciłem nawet prawo do emerytury bo do
wypadku doszło gdy miałem 21 lat pracy, płacę 100% za leki 4 lata sądziłem się i wiecie
ile sąd przyznał mi zadośćuczynienia? 7000zł, tak ... rozwiń całość
dzisiaj 08:08 | ocena:

Ciosek: nie wierzę w to, że
będzie wojna

92% | odpowiedzi: 1

oceń:

odpowiedz

~GOWINO PISOWSKA POKRAKA UMYSŁOWAŚLĄZAK54 : NAJWIĘKSZE PiSOŻYTY SPOŁECZNE
TO PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ :
Świętoszkowy poseł Adam Hofman i jego żona jako pompa ssąca pieniądze za nic
Pani Hofman rozpoczęła pracę w spółce KGHM w kwietniu 2007, jeszcze za czasów
rządów PIS. Do firmy przyjmował ją Krzysztof Skóra z PiS, który w tym czasie akurat ...
rozwiń całość
dzisiaj 07:59 | ocena:

79% | odpowiedzi: 1

oceń:

odpowiedz

~slazak : Niech ta sytuacja przypomni wszystkim IV RP i ziobrowe pomioty działające w
śląskich prokuraturach. Do rachunku można także dopisać sprawę generalnego
konserwatora zabytków, który w areszcie odsiedział rok a następnie został dziś
uniewinniony. Sprawę prowadził obecny rzecznik prokuratury okrę... rozwiń całość
dzisiaj 07:18 | ocena:

80% | odpowiedzi: 4

oceń:

odpowiedz

~Sitwiarz pisowskikaczyńskiŚLĄZAK54 : ALFABET BRACI KACZYŃSKICH
Str. 217
- Oskarżył Pan na początku 1993 roku Mieczysława Wachowskiego o udział w kursie SB i
jako dowód przedstawił zdjęcie – na którym rozpoznał się policjant Arnold Superczyński.
Jarosław Kaczyński
- Był... rozwiń całość
dzisiaj 07:58 | ocena:

77%

oceń:

odpowiedz

jerzy105 : to zwariowane - Żak powiedział: " czasem zdarza się, że osoby, które zostały
aresztowane, są później uniewinniane. Zależy to od oceny dowodów dokonanej przez
sąd, który prowadzi proces."
Czyli nie zależy od tego czy niewinny , tylko jak sąd oceni. A to że prokuratorzy za grubą
forsę źle ... rozwiń całość
dzisiaj 08:06 | ocena:

100% | odpowiedzi: 1

oceń:

odpowiedz

~KACZETŁUKI PIS –DZIELCE ŚLĄZAK54 : JAK ART-B SPONSOROWAŁO PIS / PC i
KACZYŃSKICH :
podczas działalności firmy Art-B finansowaliśmy partię polityczną Porozumienie Centrum
(PC, dziś PiS) założoną przez Jarosława i Leszka Kaczyńskiego, której byli przywódcami.
Obydwaj bracia Kaczyńscy w sposób wyczerpujący byli oficjalnie informowani ... rozwiń
całość
dzisiaj 08:03 | ocena:

72%

oceń:

odpowiedz

~obserwator : Jak można usiłować wyłudzić będąc adwokatem??? Miał prawo określić
swoje wynagrodzenie na tak wysokim poziomie. Jeżeli nie otrzymał to
nie wyłudził a jeżeli nawet nie był pełnomocnikiem to w ogóle jak mógł usiłować????
"Wrobiony znowu przez dziwny "układ świadka koronnego"
z wykonującymi "zamó... rozwiń całość
dzisiaj 08:02 | ocena:

90%

oceń:

odpowiedz

~rys : Dlaczego to Państwo ma płacić za błędy urzędasów - w tym przypadku
prokuratorów - znanych z imienia i nazwiska? To z kieszeni osób winnych powinien
otrzymać odszkodowanie pokrzywdzony człowiek!!!
dzisiaj 07:31 | ocena:

96%

oceń:

odpowiedz

~PISOWSKA ZŁODZIEJSKA SITWA ŚLĄZAK54 : Dlaczego Kloc, obecna posłanka PIS
kandyduje do Senatu? Z bardzo prostego, przyziemnego powodu. Jeśli wejdzie do
Senatu, jej miejsce w Sejmie zajmie radny Sejmiku Ślaskiego Sobierajski. A na miejsce
Sobierajskiego wchodzi do Sejmiku córka Klocowej! Ot i cala prawda!
dzisiaj 08:02 | ocena:

82%

oceń:

odpowiedz
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