
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 71. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 stycznia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Proszę ponownie o udzielenie pomocy skazanemu panu M. G., odsiadującemu karę pozbawienia wolności 

w Zakładzie Karnym nr 1 w Ł. W dniu 28 grudnia 2018 r. pan M. G. za pośrednictwem pełnomocnika złożył 

do Pana Ministra wniosek o rozważenie wniesienia kasacji lub skargi nadzwyczajnej od prawomocnego wy-

roku Sądu Okręgowego w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy z dnia 29 grudnia 2016 r., wydanego w 

sprawie o sygn. akt: V Ka 1161/16, którym w całości utrzymano wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-

Widzewa w Łodzi z dnia 13 czerwca 2016 r., wydany w sprawie o sygn. akt: III K 318/14. 

W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik dokładnie wskazał, jakie normy prawne zostały naruszone. Pod-

kreślić należy jedynie, iż wskazane orzeczenia w sposób rażący naruszają normy prawa materialnego poprzez 

nieprawidłowe zastosowanie art. 70 §1 k.k. w związku z art. 4 k.k. polegające na braku prawidłowej kontroli 

odwoławczej i określenie okresu próby wymierzonej skazanemu panu M. G. kary pozbawienia wolności z 

warunkowym zawieszeniem jej wykonania w wymiarze wyższym, niż zezwalała na to ustawa w momencie 

wydawania orzeczenia przez sąd I instancji, tj. w wysokości 4 lat, w sytuacji, gdy w danym stanie prawnym 

należało zastosować dyspozycje art. 4 k.k. i wymierzyć maksymalny 3-letni okres próby. Zasada prawa kar-

nego ustanowiona w przywołanym artykule jest jedną z podstawowych zasad regulujących prawo karne. Sta-

nowi, że zawsze należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. 

Niestety, w zapadłych orzeczeniach sądy nie postąpiły zgodnie z tą dyspozycją i doszło do rażącego narusze-

nia prawa oraz wymierzenia kary wraz z warunkowym jej zawieszeniem na okres, który był dla sprawcy 

mniej korzystny. 

Mając to na uwadze, wobec prawomocnych orzeczeń obarczonych tak poważnymi wadami prawnymi 

wobec pana M. G., proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tą sprawą i pozytywne rozpatrzenie wniosku 

pana M. G. oraz o podjęcie zgodnych z prawem działań. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej 

sprawy są w posiadaniu Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście w Łodzi, Sądu Rejonowego Łódź-Widzew w 

Łodzi oraz Sądu Okręgowego w Łodzi. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 
 


