
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 49. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 listopada 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Proszę o udzielenie pomocy skazanemu, panu J. G., zamieszkałemu przy ul. (…), to jest o wznowienie 

postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach (Wydział XXIII Karny 

Odwoławczy) z dnia 26 maja 2017 r. (sygn. akt XXIII Ka 310/17). Moim zdaniem pan J. G. został tym 

wyrokiem, jak również całym postępowaniem, bardzo skrzywdzony, gdyż nie popełnił zarzucanego mu czynu, 

a jego zachowanie stanowiło obronę konieczną przed agresywnymi działaniami oskarżyciela posiłkowego  

P. D., który celowo i świadomie, będąc pod wpływem alkoholu, zaatakował J. G., wymuszając na nim 

podjęcie obrony swojej osoby przed nieuzasadnionym atakiem. 

Sąd Rejonowy w Tychach (Wydział II Karny) wyrokiem z dnia 17 marca 2016 r. (sygn. akt II K 101/15) 

uniewinnił J. G. od zarzucanego mu czynu, uznając, że jego wyjaśnienia odzwierciedlają prawdziwe 

okoliczności zdarzenia. Sąd uznał również, iż zeznania oskarżyciela posiłkowego nie zasługiwały na 

przyznanie im waloru wiarygodności i nie zostały poparte innymi dowodami przeprowadzonymi w toku 

postępowania. W ocenie sądu nie można było przyjąć, że obrażenia P. D. powstały na skutek działań J. G. 

Powyższy wyrok został jednak zaskarżony przez oskarżyciela posiłkowego, w wyniku czego Sąd 

Okręgowy w Katowicach (Wydział XXIII Karny Odwoławczy) wyrokiem z dnia 17 czerwca 2016 r. (sygn. 

akt XXIII Ka 376/16) uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Tychach i przekazał sprawę do ponownego 

rozpoznania. Po ponownym przeprowadzeniu postępowania Sąd Rejonowy w Tychach (Wydział II Karny) 

wyrokiem z dnia 21 lutego 2017 r. (sygn. akt II K 423/16) uznał J. G. za winnego, przyjmując całkowicie 

odwrotną argumentację. Przede wszystkim sąd dał wiarę zeznaniom oskarżyciela posiłkowego, a odmówił 

waloru wiarygodności wyjaśnieniom J. G. 

Ponadto Sąd Rejonowy uznał, iż to oskarżony zaatakował oskarżyciela posiłkowego, a nie że to oskarżyciel 

posiłkowy pierwszy dopuścił się agresji fizycznej. Takie twierdzenie niezgodne jest jednak z pierwszymi 

zeznaniami oskarżyciela posiłkowego złożonymi w toku postępowania o sygn. akt II K 101/15, w których 

oskarżyciel wyraźnie potwierdził, iż to on zadał pierwszy cios. 

J. G. zaskarżył powyższy wyrok apelacją. Niestety Sąd Okręgowy w Katowicach (Wydział XXIII Karny) 

w wyroku z dnia 26 maja 2017 r. (sygn. akt XXIII Ka 310/17) nie przychylił się do argumentacji apelacji  

i utrzymał zaskarżony wyrok w zakresie uznania J. G. za winnego zarzucanego mu czynu. Sąd Odwoławczy 

uznał, iż odmienne stanowisko obrońcy oskarżonego stanowi jedynie nieskuteczną polemikę z prawidłowymi 

ustaleniami, ocenami i wnioskami. 

W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości pan J. G. został niesłusznie skazany. Mając to na uwadze, wobec 

orzeczenia sądu niezrozumiałego zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym, proszę Pana Ministra o 

zainteresowanie się tą sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań, gdyż takie sytuacje nie pozwalają 

ludziom dobrze myśleć o państwie. 

Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia przez Pana Ministra kasacji 

nadzwyczajnej od orzeczenia Sądu Rejonowego w Tychach na podstawie art. 521 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są  

w posiadaniu Sądu Rejonowego w Tychach. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 

 


