
Warszawa, dnia 26 czerwca  2018 r.  

 

Pan Maciej Marosz,  

W związku z Pana tekstem w GPC z dnia 23.6.2016 r.  (tytuł: Skorumpowany sędzia pod ochroną 

SN), jako przewodniczący V Wydziału Karnego Izby Karnej Sądu Najwyższego, a więc wydziału, w 

ramach organizacyjnych którego kasacja została zarejestrowana i rozpatrzona przez Sąd Najwyższy, 

chcę Pana poinformować, że: 

- powodem uwzględnienia każdej kasacji jest stwierdzenie przez Sąd Najwyższy uchybienia z art. 439 

k.p.k. lub, jak to ustawa stanowi,  „innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny 

wpływ na treść orzeczenia” (art. 523 § 1 k.p.k.).  Tak więc uwzględnienie – w określonym (niewielkim) 

zakresie  kasacji i uchylenie prawomocnego wyroku w części co do jego z czynów przypisanych 

skazanemu nie dowodzi tego, że orzeczenie to – jak Pan to wyraził w tekście artykułu - „nie  

spodobało się”  sędziom Sądu Najwyższego, ale tego, że Sąd Najwyższy w tym składzie  stwierdził 

rażące naruszenie prawa, które mogło mieć istotny wpływ na treść prawomocnego wyroku.  Jeszcze 

na razie to Sąd Najwyższy – a nie dziennikarze – ocenia, czy doszło w orzecznictwie sądów 

powszechnych do rażącego naruszenia prawa. Pana tekst nie wskazuje w ogóle, w jakim zakresie 

Sąd Najwyższy nie miał racji uchylając częściowo zaskarżony wyrok. Artykuł Pana  nie jest więc 

dopuszczalną merytoryczną krytyką orzeczenia, ale stanowi  dezawuowanie orzeczenia, przez 

pryzmat uwag personalnych kierowanych pod adresem składu sądzącego; 

- gwoli wyjaśnienia, albowiem tej kwestii nie poświecił Pan w artykule ani jednego zdania, uchylenie 

prawomocnego wyroku, w którym orzeczono karę łączną pozbawianie wolności (tak było w opisywanej 

sprawie), którą to karę wykonywano wobec skazanego, powoduje z mocy samego prawa (art. 575 § 2 

k.p.k. stosowany także w takich układach procesowych) upadek kary łącznej. W takiej sytuacji w 

układzie, gdy jedyną podstawą odbywania kary pozbawienia wolności jest wyrok, w którym orzeczono 

karę łączną, konieczne jest wydanie nakazu zwolnienia z odbycia takiej kary łącznej. Analiza akt 

sprawy Sądu Najwyższego, gdyby Pan próbował ustalić rzeczywisty stan rzeczy, do czego 

zobowiązują przepisy art. 12 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. ustawy Prawo prasowe, wskazuje, że w 

Sądzie Najwyższym podjęto starania (np. niezwłoczne przesłanie odpisu wyroku do sądu 

wykonującego wyrok, oraz rozmowa telefoniczna z sędzią sądu wykonującego wyrok), aby wobec 

tego skazanego zostały wprowadzone tego samego dnia, w którym zapadł wyrok Sądu Najwyższego, 

prawomocne pojedyncze kary za przestępstwa, co do których kasacji nie uwzględniono. 

Wprowadzenie tych kar było możliwe, ale nie leżało w gestii Sądu Najwyższego, gdyż ten sąd nie jest 

sądem wykonującym wyroki (art. 2 k.k.w.); dopóki nie zapadł by wyrok łączny co do tych kar, kary te 

byłyby wykonywane wobec skazanego po kolei. Z przyczyn nie leżących po stronie Sądu 

Najwyższego tak się niestety nie stało.  

Zdaje sobie sprawę, że zapewne te wyjaśnienia nie staną się powodem stosownej publikacji prasowej 

wyjaśniającej Czytelnikom rzeczywisty stan rzeczy.  Zresztą na to, szczerze mówiąc, nie liczę. Każdy 

powód pewnie jest dobry dla Pana, aby określone skojarzenia narzucić Czytelnikom i budować tezę, 

co do „jakości” obecnego składu Sądu Najwyższego, nawet wtedy, gdy nie sposób temu sądowi w 

sposób merytoryczny (prawny) cokolwiek zarzucić. Pismo to kieruję jedynie w przeświadczeniu, że 

może zanim Pan w przyszłości napisze tekst odwołujący się do kwestii prawnych, to może spróbuje 

Pan zasięgnąć rzetelnej informacji.  

Kwestię stylu Pana artykułu pozostawiam bez komentarza. 

 

SSN Jarosław Matras 

Przewodniczący V Wydziału Izby Karnej SN 


