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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

(druk nr 142) 

 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem przedłożonej Senatowi ustawy jest dostosowanie systemu prawa do wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2011 r. (sygn. akt SK 39/09), 

stwierdzającego niezgodność art. 632 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) z art. 45 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Trybunał orzekł, że art. 632 pkt 2 ustawy – Kodeks postępowania karnego, zakresie, w jakim 

w razie umorzenia postępowania karnego z powodu śmierci oskarżonego uniemożliwia 

zasądzenie na rzecz pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego należności z tytułu udziału 

w tym postępowaniu adwokata bądź radcy prawnego, ustanowionego w charakterze 

pełnomocnika, narusza standardy wywodzone z art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej. 

Przepis art. 632 pkt 2 k.p.k. wyraża zasadę rozdziału kosztów procesu w sprawach 

z oskarżenia publicznego w przypadku uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia 

postępowania. Zgodnie z jego treścią koszty procesu obciążają Skarb Państwa, co nie dotyczy 

jednak należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego ustanowionego 

w charakterze pełnomocnika przez określone osoby, w tym pokrzywdzonego lub oskarżyciela 

posiłkowego, jak również kosztów poniesionych przez oskarżonego z tytułu obrony, jeżeli on 

sam skierował przeciwko sobie podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. 

Jak wynika z powyższego, art. 632 pkt 2 k.p.k. nie różnicuje np. podstaw umorzenia 

postępowania ani też nie uzależnia sposobu rozstrzygnięcia o kosztach procesu od tego, czy 

do umorzenia postępowania doszło z przyczyn leżących po stronie tych podmiotów, które 

korzystały z profesjonalnej pomocy prawnej i które ostatecznie zostaną obciążone jej kosztami. 
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Wprawdzie w myśl art. 632a k.p.k. w wyjątkowych przypadkach sąd może orzec, że wobec 

umorzenia postępowania koszty procesu ponosi oskarżony (w całości lub w części, chociażby 

właśnie w zakresie odpowiadającym wydatkom pokrzywdzonego czy oskarżyciela posiłkowego), 

jednak, do nałożenia na niego obowiązku zwrotu przedmiotowych kosztów może dojść 

wyłącznie wtedy, gdy umorzenie postępowania było następstwem okoliczności od niego 

zależnych. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego postępowanie w sprawach z oskarżenia 

publicznego ma na celu przede wszystkim ochronę interesu publicznego. Interes samego 

pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego), który mógłby uzasadniać (podobnie jak w 

wypadku oskarżyciela prywatnego) ponoszenie przez ten podmiot ekonomicznych ciężarów 

postępowania, pozostaje tutaj wyraźnie na drugim planie. W tym kontekście zatem w pełni 

słusznym jest pogląd, że to państwo powinno ponosić ryzyko czynności organów 

procesowych i przejmować obciążenia finansowe, które z tych czynności wynikają.  

Ryzykiem takim nie powinien być obarczony pokrzywdzony, który – przyłączając się 

do zainicjowanego przez organ państwowy postępowania karnego – dochodzi należnej mu od 

państwa ochrony prawnej, wspomagając w tym względzie, działający w interesie publicznym, 

organ tego państwa. 

Reasumując, Trybunał doszedł do wniosku, że przepis art. 632 pkt 2 k.p.k., jest 

przeszkodą dla zasądzenia kosztów na rzecz pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego) 

w razie umorzenia postępowania z powodu śmierci oskarżonego i może skutecznie zniechęcić 

pokrzywdzonego do aktywności procesowej, a tym samym ograniczyć mu dostęp do sądu. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia senackiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 289, który wpłynął do Sejmu 

29 marca 2012 r.). 

Pierwsze czytanie projektu miało miejsce w dniu 25 kwietnia 2012 r. na 

13. posiedzeniu Sejmu. Projekt ustawy został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do 

spraw zmian w kodyfikacjach. W dniu 24 maja 2012 r. Komisja przyjęła sprawozdanie, 

w którym wnioskowała o przyjęcie projektu ustawy wraz z poprawką.  

Zaproponowana zmiana polegała na dodaniu w art. 632a nowego § 2, który stanowi, 

że jeżeli przyczyny umorzenia powstały w toku postępowania, sąd będzie mógł orzec, że to 

Skarb Państwa poniesie koszty ustanowienia jednego pełnomocnika. 
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Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 16. posiedzeniu Sejmu. Wobec braku 

innych poprawek Sejm przystąpił niezwłocznie do III czytania. 

Ustawa została uchwalona na tym samym 16. posiedzeniu Sejmu w dniu 15 czerwca 2012 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Uchwalona przez Sejm ustawa zmienia treść art. 632a, który zawiera wyjątkową 

regulację dotyczącą ponoszenia kosztów procesu w razie umorzenia postępowania. Przepis ten 

ma zastosowanie wtedy, gdy sąd orzekając o kosztach może zasądzić je zgodnie z zasadą 

słuszności od tej strony procesu, która koszty spowodowała. Zmieniany przepis znajduje 

zastosowanie również do orzekania o kosztach umarzanego postępowania 

publicznoskargowego, gdy przyczyna umorzenia postępowania (np. przedawnienie karalności) 

była wynikiem zachowania oskarżonego. 

Przedłożona Senatowi zmiana art. 632a wprowadza wyjątek od zasad obciążania 

stron ciężarem kosztów, zawartych w art. 632. W istocie rzeczy jest to jednak wyjątek od 

wyjątku ukształtowanego w art. 632 pkt 2. W przypadku śmierci oskarżonego trudno obciążać 

odpowiedzialnością za to zdarzenie którąkolwiek ze stron. Wprowadzana zmiana nie powinna 

być wpisana w treść art. 632a lecz art. 632, jako powrót do zasady w nim ukształtowanej – 

obciążania Skarbu Państwa kosztami procesu toczącego się z oskarżenia publicznego. 

Zgodnie z art. 632 pkt 2 w przypadku umorzenia postępowania toczącego się 

z oskarżenia publicznego kosztami procesu obciążany jest Skarb Państwa, z wyjątkiem 

należności: 

- z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego ustanowionego w charakterze pełnomocnika 

przez pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego albo inną osobę, 

a także 

- z tytułu obrony oskarżonego w sprawie, w której oskarżony skierował przeciwko sobie 

podejrzenie popełnienia czynu zabronionego. 

Wprowadzona do ustawy zmiana dotyczy sytuacji wskazanej w pierwszym przypadku i polega 

na obciążeniu Skarbu Państwa należnościami z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego 

ustanowionego w charakterze pełnomocnika przez pokrzywdzonego, oskarżyciela 

posiłkowego, powoda cywilnego albo inną osobę, gdy przyczyna umorzenia powstała w toku 

postępowania. 

Należy zauważyć, że obecne umiejscowienie nowej jednostki redakcyjnej jako ust. 2 

w art. 632a powoduje trudności interpretacyjne wynikające z poszukiwania związku 
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pomiędzy ustępem pierwszym (zawierającym treść dotychczasową, niezmienioną) 

a dodawanym ustępem drugim.  

Konieczność poszukiwania takiego związku wynika z treści § 55 ust. 1 zasad 

techniki prawodawczej, który stanowi, że każdą samodzielną myśl ujmuje się w samodzielny 

artykuł.  

Istota wątpliwości interpretacyjnych wynika z tego, że ust. 1 przewiduje możliwość 

obciążenia Skarbu Państwa kosztami procesu wyłącznie w sprawach z oskarżenia 

prywatnego. Tymczasem przedmiotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a co za tym idzie 

przedmiotem niniejszej nowelizacji są przypadki umorzenia postępowań toczących się 

w sprawach z oskarżenia publicznego. 

Pomiędzy obowiązującymi przepisem art. 632 pkt 2, a przepisem dodanym 

nowelizacją istnieją także rozbieżności terminologiczne, gdyż art. 632 pkt 2 posługuje się 

wyrazami „należności z tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego ustanowionego w 

charakterze pełnomocnika” zaś nowy art. 632a ust. 2 używa sformułowania „zwrot 

uzasadnionych wydatków z tytułu ustanowienia pełnomocnika”. 

 

IV. Propozycja poprawki 

- art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 

89, poz. 555, z późn. zm.) w art. 632 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 

w brzmieniu: 

„§ 2. W sprawach, o których mowa w § 1 pkt 2, sąd może orzec od Skarbu Państwa 

zwrot należności z tytułu ustanowienia jednego pełnomocnika, jeżeli przyczyny umorzenia 

powstały w toku postępowania.”.”. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 


