
Oświadczenie złożone 

przez senatora Sławomira Rybickiego 

na 60. posiedzeniu Senatu 

w dniu 16 maja 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

W poniedziałek 14 maja br. decyzją Prokuratury Krajowej na cmentarzu komunalnym Srebrzysko 

w Gdańsku ma dojść do ekshumacji mojego śp. brata Arkadiusza Rybickiego. Wyjęcie z grobu zwłok brata 

odbędzie się wbrew stanowczemu sprzeciwowi i wbrew woli rodziny. 

Prokuratura swoją decyzją wkracza w sferę prawnie chronionych dóbr w postaci kultu osoby zmarłej. Jed-

nocześnie nie do pogodzenia z normami konstytucyjnymi jest sytuacja, w której osobom bliskim nie przysłu-

guje jakikolwiek środek prawny mający na celu weryfikację decyzji, czy wkroczenie przez prokuraturę 

w ową prawnie chronioną sferę nie jest nadmierne, nieadekwatne. 

Zgodnie z art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ustawa nie może zamykać drogi sądowej 

dochodzenia naruszonych wolności lub praw. Przepisy kodeksu postępowania karnego nie mogą być inter-

pretowane w oderwaniu od reguł konstytucyjnych, a wręcz z ich pogwałceniem. 

Ważenie wartości konstytucyjnych powinno skłonić prokuraturę do odstąpienia od ekshumacji, zwłaszcza 

że wątpliwa jest realizacja celów procesowych. W takich okolicznościach pierwszeństwo powinny mieć war-

tości związane z ochroną dóbr osobistych członków rodziny, a co za tym idzie, zaniechanie przeprowadzenia 

tej traumatycznej dla bliskich czynności. 

Nasz spór z prokuraturą co do prawnej zasadności planowanej ekshumacji powinien rozstrzygnąć Sąd 

Okręgowy w Warszawie, który w tej sprawie zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem praw-

nym. Równocześnie trwa w tej sprawie postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 

Pomimo trwających postępowań i interwencji rzecznika praw obywatelskich Prokuratura Krajowa, nie 

czekając na rozstrzygnięcia, zarządziła ekshumację brata. 

Nie ulega wątpliwości, iż decyzja o konieczności ponownego wyjaśnienia przyczyn śmierci 96 ofiar kata-

strofy smoleńskiej jest motywowana politycznie i uderza w elementarną ludzką potrzebę szacunku, pamięci 

i spokoju, naruszając nasze prawo do kultu i pamięci o zmarłym bliskim. 

Planowana przez prokuraturę ekshumacja brata wbrew woli rodziny, bez kontroli sądu jest barbarzyńskim 

deptaniem praw podstawowych oraz zasad sprawiedliwości i jest zdecydowanie sprzeczna z wartościami 

i tradycją chrześcijańską. 

Moje oświadczenie jest nie tylko protestem przeciw arbitralnej, niezrozumiałej, a także, w moim przeko-

naniu, niepraworządnej decyzji prokuratury, ale też jednoznaczną zapowiedzią podjęcia wszelkich przewi-

dzianych prawem działań wobec osób odpowiedzialnych za decyzję o ekshumacji brata. 

Z poważaniem 

Sławomir Rybicki 

 
 


