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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina oraz do prokuratora generalne-
go Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze! 

Przed Sądem Rejonowym w Choszcznie toczy się postępowanie karne, sygn. akt II K 2/07, przeciwko 
ośmiu oskarżonym o wymuszenie rozbójnicze, polegające na zmuszeniu pana Zbigniewa J. do wyzbycia się 
własności 80 ha ziemi, mieszkania i wielu innych składników majątkowych. Czyny objęte zarzutami miały 
miejsce w latach 2003–2004. Postępowanie prokuratorskie (sprawa Ds 17/05 Prokuratury Okręgowej w 
Szczecinie) toczyło się od 2004 r. (początkowo sprawę prowadziła inna prokuratura). Akt oskarżenia został 
wniesiony w 2006 r. i od tego czasu sprawa zalega w Sądzie Rejonowym w Choszcznie. 

Jest 2013 r., mija siódmy rok od wniesienia aktu oskarżenia i dziewiąty rok od wszczęcia śledztwa w bar-
dzo poważnej sprawie kryminalnej, od wyniku której w dużej mierze zależy los pokrzywdzonego pana Zbi-
gniewa J. i jego ewentualne szanse na odzyskanie odebranego mu poprzez przestępczą działalność majątku. 
Według uzyskanych przez nas informacji postępowanie sądowe w siódmym roku trwania sprawy wciąż nie 
ma widoków na zakończenie w I instancji. 

Mamy pytania do Pana Prokuratora Generalnego i do Pana Ministra Sprawiedliwości. Dlaczego postępo-
wanie w tej sprawie trwa tak długo? Dlaczego organy prokuratury i wymiaru sprawiedliwości tak przewleka-
ją tę sprawę, pozbawiając pokrzywdzonego faktycznie szans na dojście do sprawiedliwości. Taka sytuacja 
jest w naszym przekonaniu kompromitacją wymiaru sprawiedliwości i powinna być przedmiotem wnikliwej 
uwagi i niezbędnych interwencji, zarówno Pana Ministra Sprawiedliwości, jak i Pana Prokuratora Generalne-
go. Powinni Panowie podjąć niezbędne działania zapewniające normalny tok postępowania w tych sprawach. 
Nie do przyjęcia jest taka sytuacja, nie do przyjęcia jest to, żeby proces karny o poważne przestępstwo, z 
bardzo poważną krzywdą ludzką w tle, a w dodatku w sytuacji, gdy jednym z oskarżonych w tym procesie 
był były prokurator, miał trwać „do końca świata albo jeszcze jeden dzień dłużej”. 

Prosimy o informacje, jakie działania podejmą Pan Minister Sprawiedliwości i Pan Prokurator Generalny, 
aby zapewnić normalny tok postępowania w tej sprawie. 

Pana Prokuratora Generalnego i Pana Ministra Sprawiedliwości prosimy również o sprawdzenie, czy 
prawdziwa jest informacja, że dowody rzeczowe w sprawie – kilkanaście samochodów o znacznej wartości 
należące do oskarżonych – zostały oddane w użytkowanie matce jednego z oskarżonych, a ta z kolei oddała 
je w użytkowanie oskarżonym, wskutek czego zabezpieczenie tych samochodów faktycznie nie miało miej-
sca i pozbawiło możliwości wykorzystania tych samochodów do zabezpieczenia roszczeń osób pokrzywdzo-
nych. 

Prosimy również o informacje, czy w postępowaniu karnym, o którym mowa, dokonano zabezpieczenia 
majątku, który według aktu oskarżenia został uzyskany w wyniku przestępstwa poprzez ustanowienie zakazu 
dalszego jego zbywania, co powinno być standardowym postępowaniem w tej sprawie. Chodzi o nierucho-
mość o powierzchni 80 ha należącą do pana Zbigniewa J., odebraną mu w wyniku przestępstwa. Prosimy też 
o informacje, czy prokuratura podjęła inne działania wspierające pokrzywdzonych w zabezpieczeniu ich 
roszczeń wobec sprawców przestępstwa lub innych osób, które z tego przestępstwa odniosły korzyść. 

Prosimy Pana Prokuratora Generalnego także o sprawdzenie poprawności i rzetelności postępowania w 
sprawach Ds 1060/05 i Ds 522/06 Prokuratury Rejonowej w Choszcznie oraz II Kp 439/06 Komendy Powia-
towej Policji w Choszcznie, gdyż według naszej oceny umorzenia są bezzasadne i naruszają prawa pokrzyw-
dzonych, uniemożliwiając im odzyskanie majątku uzyskanego w drodze przestępstwa. 

 



Ponadto prosimy Pana Prokuratora Generalnego o informacje w sprawie VI Ds 4/11/Sp Prokuratury 
Okręgowej w Szczecinie. 
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