
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 56. posiedzeniu Senatu 

w dniu 15 lutego 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Proszę o udzielenie pomocy skazanemu panu D.R., zam. (…), tj. o wznowienie postępowania w sprawie 

zakończonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Tychach, Wydziału VII Karnego z dnia 7 września 2017 r., 

sygn. akt VII K 204/17, który to wyrok Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział XXIII Karny Odwoławczy 

wyrokiem z dnia 28 listopada 2017 r., sygn. akt XXIII Ka 795/17 utrzymał w mocy. Moim zdaniem pan D.R. 

został tym wyrokiem, jak i całym postępowaniem, bardzo skrzywdzony, gdyż skazany nie popełnił zarzuca-

nego mu czynu, a jego zachowanie stanowiło obronę konieczną przed bezprawnym, bezpośrednim i nieuza-

sadnionym atakiem M.R. 

Sąd Rejonowy w Tychach, Wydział VII Karny wyrokiem z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt 

VII K 204/17, uznał D.R. winnym zarzucanego mu czynu polegającego na tym, że w dniu 26 stycznia 2017 r. 

w T. w mieszkaniu przy (…) dokonał uszkodzenia ciała swojego syna M.R. wspólnie z nim zamieszkującego 

w ten sposób, że uderzył go głową i pięściami w twarz, powodując obrażenia ciała w postaci złamania kości 

nosa bez przemieszczenia, co skutkowało rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni. 

D.R. zaskarżył powyższy wyrok apelacją. Niestety, Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział XXIII Karny 

w wyroku z 27 listopada 2017 r. nie przychylił się do argumentacji apelacji i utrzymał zaskarżony wyrok 

w mocy w zakresie uznania D.R. za winnego zarzucanego mu czynu. Sąd odwoławczy uznał, iż odmienne 

stanowisko obrońcy oskarżonego stanowi jedynie nieskuteczną polemikę z prawidłowymi ustaleniami, oce-

nami i wnioskami. Sąd Okręgowy w Katowicach utrzymał wyrok sądu I instancji w mocy, przyjmując usta-

lenia Sądu Rejonowego w Tychach za własne. 

Zdaniem skazanego D.R. oba wyroki zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa procesowego i mate-

rialnego. Przede wszystkim wskazać należy, że okoliczności faktyczne zostały ustalone w sposób wadliwy, 

a w związku z tym ocena materiału dowodowego została dokonana w sposób dowolny z pominięciem oko-

liczności świadczących na korzyść skazanego. Sąd I instancji oparł się jedynie na okolicznościach nieko-

rzystnych dla skazanego, tj. zeznaniach pokrzywdzonego i jego matki A.R., pomijając całkowicie w ocenie 

wiarygodności tych zeznań okoliczność, iż skazany i pokrzywdzony pozostają od wielu lat w konflikcie. Sąd 

nie odniósł się także do opinii biegłego z zakresu chirurgii ogólnej, w której potwierdzenie znalazły okolicz-

ności wskazane przez D.R., w szczególności dotyczące odniesionych przez niego obrażeń w wyniku bez-

prawnego ataku na jego osobę M.R. Nieuzasadnione było również uznanie przez sąd I instancji, iż zeznania 

matki oskarżonego G.R. nie są wiarygodne. Wręcz przeciwnie, matka oskarżonego jako osoba niezwiązana 

bezpośrednio z zaistniałą sytuacją i niewplątana w konflikt rodzinny dostarczyła sądowi informacji nie tylko 

wiarygodnych, ale także niezbędnych w celu wydania prawidłowego rozstrzygnięcia. Zauważyć również 

należy, że sąd, dokonując oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i wydając orzeczenie, 

całkowicie pominął okoliczności działania D.R. w ramach kontratypu obrony koniecznej, pomimo podnosze-

nia powoływania się na tę okoliczność w toku procesu. 

D.R. 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 mocy. 

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

niezrozumiałych zarówno pod względem faktycznym, jak i prawnym orzeczeń sądów, proszę Pana Ministra 

o zainteresowanie się tą sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań, gdyż takie działania sądów nie po-

zwalają ludziom dobrze myśleć o państwie. Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia 

przez Pana Ministra kasacji nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń Sądu Rejonowego w Tychach, Wy-

działu VII Karnego z dnia 7 września 2017 r., sygn. akt VII K 204/17, oraz Sądu Okręgowego w Katowicach, 

Wydziału XXIII Karnego Odwoławczego z dnia 28 listopada 2017 r., sygn. akt XXIII Ka 795/17, na podsta-

wie 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 
 


