
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 58. posiedzeniu Senatu 

w dniu 15 marca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się w imieniu pana J.R., zam. (…) z prośbą o interwencję i wznowienie postępowania w sprawie 

zakończonej w I instancji wyrokiem Sądu Rejonowego w Tychach Wydział VII Karny z dnia 2 kwietnia 

2012 r., sygn. akt VII K 1467/10, a następnie zaskarżonego w drodze apelacji rozpoznanej przez Sąd Okrę-

gowy w Katowicach Wydział XXIII Karny Odwoławczy wyrokiem z dnia 14 sierpnia 2012 r. sygn. akt 

XXIII Ka 525/12. 

Moim zdaniem pan J.R. został pokrzywdzony poprzez nieuwzględnienie jego roszczeń przez sądy oraz 

wskutek popełnienia w toku postępowania błędów faktycznych. R.Ż. został oskarżony prywatnym aktem 

oskarżenia o to, że naruszył nietykalność cielesną pana J.R. oraz znieważył go słowami powszechnie uzna-

nymi za obelżywe. Sąd I instancji uniewinnił jednak R.Ż. od zarzucanych mu czynów, dając wiarę wyjaśnie-

niom oskarżonego i odmawiając waloru wiarygodności zeznaniom pana J.R. Ponadto sąd bezkrytycznie 

i nieobiektywnie ocenił również zeznania świadków, którzy w większości są spokrewnieni z R.Ż. Już sama ta 

okoliczność powoduje zmniejszenie ich wiarygodności. Pan J.R. zaskarżył powyższy wyrok, jednak sąd II 

instancji uznał apelację za oczywiście bezzasadną, w całości uznając, że ustalenia dokonane przez Sąd Rejo-

nowy są prawidłowe i zgodne z prawdą. W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości R.Ż. – pomimo dopusz-

czenia się w ocenie pana J.R. działań noszących znamiona czynów zabronionych – został uniewinniony. 

Mając to wszystko na uwadze, wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak i prawnym 

sposobu przeprowadzenia i zakończenia wskazanego postępowania, proszę Pana Ministra o zainteresowanie 

się tym i podjęcie zgodnych z prawem działań w niniejszej sprawie. Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie 

możliwości wniesienia przez Pana Ministra kasacji nadzwyczajnej od orzeczenia Sądu Rejonowego w Ty-

chach na podstawie art. 521 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Wszelkie do-

kumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Rejonowego w Tychach Wydział II Karny 

oraz Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział XXIII Karny Odwoławczy. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 


