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INFORMACJA 

Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego 

o sprawie sygn. V KK 367/17 

 

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 12 czerwca 2018 r. uchylił w części, nakazując ponowne rozpoznanie 

sprawy, wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie b. sędziego Sądu 

Rejonowego w Kościerzynie skazanego za przyjmowanie korzyści majątkowych w związku z pełnioną 

funkcją. 

Uchylona część rozstrzygnięcia dotyczyła skazania za czyn, za który wymierzono karę roku i 6 miesięcy 

pozbawienia wolności wchodzącą w skład kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności. 

Przyczyną częściowego uchylenia wyroku było rażące naruszenie prawa materialnego – art. 4 § 1 k.k., 

polegające na zastosowaniu niewłaściwej podstawy prawnej orzekania. 

Nie została natomiast zakwestionowana ani wina oskarżonego, ani ocena prawna jego zachowania jako 

przestępstwa łapownictwa. Nie podważono również skazania za inne przypisane mu przestępstwa tego 

samego rodzaju, co skutkowało oddaleniem kasacji obrońcy w pozostałym zakresie jako oczywiście 

bezzasadnej. 

Prawną konsekwencją częściowego uchylenia wyroku było natomiast ustanie z mocy prawa wykonania 

kary łącznej pozbawienia wolności stosowanej wobec oskarżonego, co powinno skutkować 

wprowadzeniem do wykonania przez sąd prowadzący postępowanie wykonawcze jednostkowych kar 

pobawienia wolności orzeczonych za pozostałe przypisane oskarżonemu przestępstwa i pozostawienie 

go w zakładzie karnym już na innej podstawie. Informacja o tym została niezwłocznie przekazana sądowi 

zobowiązanemu do podjęcia czynności w tym zakresie.  

Natomiast wobec ustania z mocy prawa wykonywania kary łącznej – obowiązkiem Sądu Najwyższego – w 

momencie uchylenia wyroku skazującego nawet w niewielkiej części- było wysłanie nakazu zwolnienia 

osoby pozbawionej wolności. 

Nadmienić należy, że zaraz po wydaniu tego wyroku Przewodniczący V Wydziału Izby Karnej zlecił 

przesłanie – w drodze faksowej – odpisu wyroku Sądowi Rejonowemu w Koszalinie co zostało wykonane 

o godz. 13.23. Na podstawie tej informacji Sąd Rejonowy w Koszalinie winien zarządzić wprowadzenie 

pojedynczych, prawomocnych kar pozbawienia wolności.  

Przed godziną 15-tą Przewodniczący Wydziału odbył ponadto rozmowę z sędzią Sądu Rejonowego w 

Koszalinie, w której wskazał na konieczność wprowadzenia pojedynczych kar. Stosowna notatka znajduje 

się na karcie 159 akt sprawy. Wobec braku takiego zarządzenia Zakład Karny zmuszony był zwolnić 

osadzonego, albowiem podstawą osadzenia do odbycia kary była kara łączna, która – po uchyleniu 

częściowym wyroku – przestała istnieć.  

Ze strony Sądu Najwyższego przedsięwzięto więc wszystkie konieczne środki, aby wykonujący wyrok Sąd 

Rejonowy mógł przesłać do Zakładu Karnego stosowne dokumenty, na podstawie których osadzony 

pozostałby w zakładzie karnym w celu odbycia pojedynczych, prawomocnych kar pozbawienia wolności 

Dodatkowo należy nadmienić, że tym samym wyrokiem Sąd Najwyższy uwzględnił kasację prokuratora i 

uchylił uniewinniające rozstrzygnięcie w stosunku do współoskarżonego w sprawie. 


