
Oświadczenie złożone 

przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

na 71. posiedzeniu Senatu 

w dniu 5 marca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do rzecznik praw obywa-

telskich Ireny Lipowicz 

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Minister! 

Polecam uwadze wszystkich Wysokich Urzędów sprawę pani Krystyny G., prawomocnie skazanej przez 

Sąd Rejonowy w Rzeszowie wyrokiem z dnia 15 stycznia 2014 r. utrzymanym w mocy przez Sąd Okręgowy 

w Rzeszowie wyrokiem z dnia 30 września 2014 r.. Na mocy tych wyroków pani Krystyna G. została skaza-

na za czyn z art. 212 k.k., to jest zniesławienie, przy czym zniesławienie miało mieć miejsce podczas składa-

nia przez skazaną zeznań jako świadka, a zarazem pokrzywdzonej w postępowaniu karnym. W tym postępo-

waniu pani Krystyna G. występowała jako pokrzywdzona w sprawach o mobbing i molestowanie seksualne. 

Chodzi jednak nie tyle o sam wyrok, ile o niebezpieczny precedens, który on tworzy. Otóż skazano 

świadka za treść jego zeznań składanych w postępowaniu karnym, przy czym nikt nie wykazał fałszywości 

zeznań świadka, nikt nawet nie stawiał takiego zarzutu. Skoro zarazem zeznania nie były fałszywe, skoro 

świadek realizował swój ustawowy obowiązek zeznawania i mówienia prawdy, i z tego obowiązku się wy-

wiązał, to z powodu treści tych zeznań nie powinien mu spaść włos z głowy. Niestety, świadek został skaza-

ny za powiedzenie przed sądem prawdy. W żadnym wypadku taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, w 

żadnym razie nie można się zgodzić z postawieniem świadka między młotem a kowadłem – jeśli skłamie, 

odpowie za fałszywe zeznania, a jeśli powie prawdę, odpowie za zniesławienie. Jest to groźne dla praw oby-

watelskich, groźne dla praw człowieka, zwłaszcza praw ofiar przestępstw, które w ten sposób mogą być znie-

chęcone do wnoszenia zawiadomień o przestępstwie, w obawie przed odpowiedzialnością karną z 

art. 212 k.k. Dziwne wydaje się też uznanie za zniesławienie treści wypowiedzianych podczas zamkniętej 

niejawnej rozprawy sądowej, w sytuacji gdy tylko od sądu, a nie od świadka zależało, czy treść zeznań dotrze 

do szerszej opinii publicznej. 

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 

 




