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dr hab. Teresa Gardocka,   
profesor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Opinia prawna o senackim projekcie 
ustawy zmieniającej kodeks  
postępowania karnego  
(druk nr 239)

Projekt dotyczy zmiany rozdziału 58 kodeksu postępowania karnego 
regulującego odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresz-
towanie lub zatrzymanie. 

Zasadniczą projektowaną zmianą jest rozszerzenie prawa do od-
szkodowania również na niewątpliwie niesłuszne postawienie zarzu-
tów lub oskarżenie.

I. Konstytucyjną podstawę regulacji stanowi art. 77 Konstytucji 
RP, który gwarantuje każdemu prawo do wynagrodzenia szkody, 
jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie 
organu władzy publicznej.

Prawo to jest w sposób ogólny realizowane przez art. 417 i następne 
kodeksu cywilnego, który przyznaje każdemu prawo domagania się od 
Skarbu Państwa odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez niezgodne 
z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicz-
nej. Właściwą formą dochodzenia odszkodowania jest, co do zasady, 
postępowanie cywilne. Paragraf 2 tegoż artykułu dotyczy sytuacji, gdy 
szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia 
lub ostatecznej decyzji. Wówczas jej naprawienia można żądać po stwier-
dzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, chyba 
że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Odpowiedzialność Skarbu Państwa jest odpowiedzialnością opartą 
na zasadzie ryzyka.

Art. 421 k.c. stanowi zaś, że przepisów kodeksu cywilnego (art. 417, 
4171 i 4172) nie stosuje się, jeżeli odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną 
przy wykonywaniu władzy publicznej jest uregulowana w przepisach 
szczególnych.
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Rozdział 58 kodeksu postępowania karnego zawiera przepisy szcze-
gólne i stanowi w zasadzie samodzielną podstawę domagania się od-
szkodowania we wskazanych w nim sytuacjach. Przewiduje natomiast 
zastosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego w kwestiach 
w tym rozdziale nieuregulowanych (art. 558).

Zasadniczą odmiennością ustanowioną w rozdziale 58 k.p.k. jest 
droga postępowania karnego jako właściwa do dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych za szkody spowodowane przez niesłuszne skazanie 
(art. 552 § 1), niesłuszne zastosowanie środka zabezpieczającego (art. 552 
§ 3) oraz niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzy-
manie (art. 552 § 4). Sądem właściwym do orzekania w sprawie odszko-
dowania jest sąd okręgowy, orzeka on wyrokiem po przeprowadzeniu 
rozprawy (art. 554 § 2). Stronami postępowania są: wnioskodawca, pro-
kurator oraz Skarb Państwa (art. 554 § 2a).

Od wyroku sądu I instancji w kwestii odszkodowania przysługuje 
apelacja (art. 425), zaś od wyroku prawomocnego kasacja przysługu-
je tylko podmiotom wskazanym w art. 521 § 1 (Prokurator Generalny 
i Rzecznik Praw Obywatelskich).

Fakt przeniesienia rozstrzygania o odszkodowaniu od Skarbu Pań-
stwa w tej części, w jakiej jest ono dochodzone w związku z decyzjami 
podjętymi w kwestii pozbawienia wolności, związany jest po pierwsze 
z tym, że sąd karny ma lepsze rozeznanie tej specyficznej problematyki, 
po drugie uwalnia osobę dochodzącą odszkodowania od konieczności 
wskazania funkcjonariusza państwa, z którego decyzją odszkodowanie 
się wiąże. Nie zmienia to niczego w kwestii dowodzenia, poza tym, że 
przepisy przewidują określony automatyzm co do tego, kiedy przysługu-
je odszkodowanie za szkodę lub zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, 
wynikłe z wykonania całości lub części kary, której skazany nie powi-
nien był ponieść – w wyniku wznowienia postępowania, kasacji lub 
skargi nadzwyczajnej został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą 
karę. W kwestii ustalania wysokości odszkodowania lub zadośćuczy-
nienia obowiązuje zasada prawa cywilnego, wyrażona w art. 6 k.c., iż 
ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wy-
wodzi skutki prawne. 

II. Propozycja rozszerzenia podstaw przyznania odszkodowania 
o przedstawienie zarzutów lub oskarżenie, które było niewąt-
pliwie niesłuszne. 

Z punktu widzenia praw obywatela propozycja ta jest słuszna. 
Przyjęcie jej rodzi jednak pewne trudności. Dotychczas określenie 
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„niewątpliwie (oczywiście) niesłuszne” odnosiło się do tymczasowego 
aresztowania i zatrzymania, a interpretacja tego pojęcia została doko-
nana przez orzecznictwo. 

Zwrot „niewątpliwie niesłuszne” używany był dotychczas w kon-
tekście odszkodowania za określone decyzje organów wymiaru spra-
wiedliwości w odniesieniu do tymczasowego aresztowania. 

Kodeks postępowania karnego z 1928 roku (art. 650) ograniczał 
prawo domagania się odszkodowania tylko do przypadków wykonania 
kary orzeczonej wyrokiem, który następnie utracił moc (prawomocne 
uniewinnienie lub umorzenie) lub osoba została skazana według łagod-
niejszego przepisu karnego. Uzasadnienie było następujące: Państwo, 
zastrzegając sobie monopol karania przez swoje organy (sędziów i przy-
sięgłych), musi także odpowiadać za szkodę niesłusznymi wyrokami 
tychże organów spowodowaną (art. 651), o ile sam skazany nie spowo-
dował tej szkody (art. 652).1

Obowiązująca przed wejściem w życie k.p.k. w 1928 r. ustawa z dnia 
14 lipca 1904 r. o odszkodowaniu za niewinnie odcierpiany areszt śledczy 
(Dz.U. Rzeszy Niemieckiej 321) straciła moc obowiązującą po wprowa-
dzeniu w 1928 roku k.p.k.2 

Prawo do odszkodowania dla osoby, która oczywiście bezzasadnie 
została pozbawiona wolności przez tymczasowe aresztowanie, wprowa-
dziła do kodeksu postępowania karnego z 1928 roku nowelizacja tego ko-
deksu dokonana ustawą z dnia 15 września 1956 r. o odpowiedzialności 
państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych.3

Odszkodowanie za tymczasowe aresztowanie, które było oczywiście 
niesłuszne, przewidywał kodeks postępowania karnego z 1969 roku w art. 
487. Pojęcie „oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie” było aż do 
1999 roku interpretowane w taki sposób, że przyznanie odszkodowania 
nie było uzasadnione samym faktem uniewinnienia osoby tymczasowo 
aresztowanej, a sąd mógł przyznać odszkodowanie jedynie na podstawie 
szczegółowej analizy materiałów i dowodów, które stanowiły podstawę do 
zastosowania aresztu tymczasowego. Należało przy tym analizować ma-
teriały, jakimi w momencie wydawania postanowienia o tymczasowym 
aresztowaniu dysponował sąd lub prokurator, a więc ex nunc, nie ex tunc.4 

 1 Dr Leon Peiper. Kodeks Postępowania Karnego. Wydanie trzecie. Kraków 1933, s. 
898.

 2 J. Nisenson i  M. Siewierski, Kodeks postępowania karnego z  komentarzem 
i orzecznictwem Sądu Najwyższego, Warszawa 1936, s. 304.

 3 Dz. U. z 1956 r. Nr 54, poz. 243.
 4 J. Bafia i inni, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1971, s. 652, 

teza 16 i 17.
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Wykładnia tego pojęcia uległa zmianie dopiero wskutek uchwały 
Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1999 r. (I KZP 27/99), która za-
wiera dwie tezy: 

1. odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu niewątpliwie nie-
słusznego tymczasowego aresztowania (art. 552 § 4 k.p.k.) opiera 
się na zasadzie ryzyka,

2. niewątpliwie niesłusznym, w rozumieniu art. 552 § 4 k.p.k., jest 
takie tymczasowe aresztowanie, które było stosowane z obra-
zą przepisów rozdziału 28 k.p.k. oraz tymczasowe aresztowa-
nie oskarżonego (podejrzanego), powodujące dolegliwość, której 
nie powinien doznać, w świetle całokształtu okoliczności usta-
lonych w sprawie, a także, w szczególności, prawomocnego jej 
rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie przywołuje art. 41 ust. 5 Konstytucji RP, wedle którego 
każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania 
oraz art. 5 ust. 5 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 
i Podstawowych Wolności z 1950 r., zgodnie z którym każdy, kto został 
pokrzywdzony przez niezgodne z treścią tego artykułu zatrzymanie lub 
aresztowanie, ma prawo do odszkodowania. Następnie stwierdza, że 
jest rzeczą bezsporną w orzecznictwie i doktrynie, że odpowiedzialność 
Skarbu Państwa w art. 552 k.p.k. skonstruowana jest na zasadzie ryzy-
ka, a istotą tak skonstruowanej odpowiedzialności jest, że prawo musi 
wskazywać okoliczności wyłączające odpowiedzialność (egzoneracyj-
ne). Kodeks wskazuje tylko jedną taką okoliczność w art. 553 w postaci 
złożenia, w zamiarze wprowadzenia w błąd sądu lub organu ścigania, 
fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub fałszywych 
wyjaśnień i spowodowanie tym niekorzystnego dla siebie orzeczenia 
w przedmiocie skazania, tymczasowego aresztowania, zastosowania 
środka zabezpieczającego lub zatrzymania. 

Orzeczenie, niewątpliwie łatwe do zastosowania w przypadku 
tymczasowego aresztowania (gdy nie zapadł w sprawie wyrok skazu-
jący, tymczasowe aresztowanie było zawsze niewątpliwie niesłuszne), 
wcale nie jest łatwe do stosowania w przypadku zatrzymania. Szcze-
gólnie, gdy mamy do czynienia z innym zatrzymaniem niż proceso-
we, dokonane w oparciu o art. 244 k.p.k. Jeżeli zatrzymanie zostało 
zaskarżone do sądu w trybie art. 246 k.p.k. i sąd orzeknie, że zatrzy-
manie było nielegalne (bez podstawy prawnej) lub niezasadne (sytu-
acja nie odpowiadała prawnym przesłankom zatrzymania), kwestia 
niewątpliwej niesłuszności zatrzymania jest jasna. Bez zaskarżenia 
do sądu powstaje zagadnienie dowodowe – jak wykazać niewątpliwą 
niesłuszność. 
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Projekt ustawy zmieniającej zawiera propozycję uzupełnienia pa-
ragrafu 4 art. 552 k.p.k. o niewątpliwie niesłuszne przedstawienie za-
rzutów lub oskarżenie. Bez wątpienia w interesie państwa prawa jest, 
by nie przedstawiać zarzutów, które okażą się niewątpliwie niesłuszne, 
ani nie oskarżać niewątpliwie niesłusznie. Państwo ponosi ryzyko nie 
tylko finansowe (odszkodowanie) ale również praworządnościowe takich 
niesłusznych zarzutów lub oskarżeń.

Instytucja przedstawienia zarzutów ma w procesie karnym istot-
ne dla osoby podejrzanej znaczenie. Niewątpliwie od tego momentu 
przysługują jej wszystkie gwarancje procesowe, jakie prawo przyznaje 
oskarżonemu.5 Jednocześnie przedstawienie zarzutów otwiera drogę 
do stosowania środków zapobiegawczych, w tym sam prokurator może 
stosować zapobiegawcze środki inne niż tymczasowe aresztowanie (za-
wieszenie w czynnościach służbowych, zawieszenie prawa wykonywa-
nia zawodu lub nakaz powstrzymania się od określonej działalności lub 
prowadzenia określonego rodzaju pojazdów, zakaz ubiegania się o zamó-
wienia publiczne – art. 276 k.p.k.; a także nakaz okresowego opuszczenia 
przez osobę podejrzaną o przestępstwo popełnione z użyciem przemocy 
na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej okresowe opuszczenie loka-
lu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym – art. 275a k.p.k.; zakaz 
opuszczania kraju – art. 277 k.p.k.). 

Przedstawienie zarzutów jest uregulowane w dwóch sytuacjach: 
sformalizowane w art. 313 k.p.k. i w trakcie tzw. dochodzenia w nie-
zbędnym zakresie w wypadkach niecierpiących zwłoki w art. 308 § 2 
k.p.k. Czy ustalenie, kiedy przedstawienie zarzutów było niewątpliwie 
niesłuszne, należy oprzeć na kryterium formalnym podobnie jak 
w  przypadku tymczasowego aresztowania? Oznaczałoby to, że 
niewątpliwie niesłuszne było każde przedstawienie zarzutów, gdy 
postępowanie przygotowawcze nie zakończyło się wniesieniem aktu 
oskarżenia.

Gdyby przyjąć inne rozumienie niewątpliwej niesłuszności, nie 
byłoby to po pierwsze zgodne z zasadami wykładni (to samo powin-
no znaczyć to samo), po drugie, trudno ustalić inne kryterium uzna-
nia przedstawienia zarzutów za niewątpliwie niesłuszne. Badanie 
stanu dowodów w momencie przedstawienia zarzutów wymagałoby 

 5 Art. 71 par. 2 k.p.k. zawiera definicję oskarżonego. Wszystkie przepisy zawierają-
ce gwarancje procesowe zaczynają się od słowa „Oskarżony” (np. art. 5 – domnie-
manie niewinności, art. 7 – prawo do obrony, art. 74 – obowiązki dowodowe). 
Zarazem art. 71 par. 3 stanowi: „Jeżeli kodeks niniejszy używa w znaczeniu ogól-
nym określenia >oskarżony< , odpowiednie przepisy mają zastosowanie także do 
podejrzanego.” 
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wprowadzenia do odpowiedzialności Skarbu Państwa na zasadzie ry-
zyka tak sformułowanej okoliczności egzoneracyjnej. 

Warto podnieść obawę, że w tej nowej sytuacji prawnej organy ści-
gania nie będą przedstawiać zarzutów, a będą traktować człowieka jako 
osobę podejrzaną, co nie jest trudne, bowiem kodeks postępowania kar-
nego w art. 74 § 3 i 3a pozwala obciążyć taką osobę wszystkimi obo-
wiązkami dowodowymi egzekwowanymi przymusowo, jakie obciążają 
podejrzanego. Natomiast w zakresie praw, np. prawa do obrony, zarówno 
formalnej jak materialnej,6 sytuacja prawna takiej osoby nie jest jasna.

Może się okazać, że prawo do odszkodowania za niewątpliwie nie-
słuszne przedstawienie zarzutów będzie fikcyjne.

Natomiast przedstawienie zarzutów jest konieczne, by prokurator 
mógł zastosować środki zapobiegawcze, inne niż tymczasowe areszto-
wanie, w czasie postępowania przygotowawczego. 

Zapewne rozsądniejszą z tych względów propozycją byłoby usta-
nowienie prawa do odszkodowania za niewątpliwie niesłuszne zasto-
sowanie przez prokuratora takich środków, bowiem ich zastosowanie 
podlega kontroli sądowej na podstawie art. 252 § 2 k.p.k.

Jeżeli sąd uznałby zastosowanie takich środków za niesłuszne, była-
by to oczywista przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu 
Państwa, szczególnie wtedy, gdyby sąd podważył zasadność samego 
przedstawienia zarzutów, które są konieczne dla zastosowania środ-
ków zapobiegawczych. Można nawet rozważyć przyjęcie rozwiązania 
analogicznego do obowiązującego co do tymczasowego aresztowania, 
że stosowanie innych środków zapobiegawczych wobec podejrzanego, 
co do którego nie wniesiono następnie aktu oskarżenia lub nie został 
on prawomocnie skazany było zawsze niewątpliwie niesłuszne, także 
wtedy, gdy sąd w postępowaniu przygotowawczym nie zakwestionował 
ich stosowania. 

Co do niewątpliwie niesłusznego oskarżenia, regulacja może odno-
sić się tylko do oskarżenia publicznego, realizowanego w postępowaniu 
karnym przez prokuratora (przestępstwa) lub Policję (wykroczenia). 
Z natury rzeczy Skarb Państwa nie może odpowiadać za działanie osób 
prywatnych wnoszących tzw. zastępczy akt oskarżenia (art. 55 k.p.k.) 
lub skargę prywatną (rozdział 52 k.p.k.). Sądzę, że dla zupełnej jasności 
warto to dodać w projektowanym paragrafie 4 art. 552.

 6 Trzeba pamiętać, że ustawowa regulacja przestępstwa fałszywych zeznań została 
uzupełniona o paragraf 1a: Jeżeli sprawca czynu określanego w par. 1 zeznaje nie-
prawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu 
samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5.
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Obawy odnoszące się do przedstawienia zarzutów nie mają zasto-
sowania do niewątpliwie niesłusznego oskarżenia. Odszkodowanie od 
Skarbu Państwa przysługiwać więc będzie w każdym przypadku, gdy 
w procesie rozpoczętym skargą publiczną zapadnie wyrok uniewinnia-
jący lub umarzający postępowanie na podstawie art. 17 k.p.k.

Okolicznością wyłączającą prawo do odszkodowania (egzoneracyj-
ną) powinno być wydanie wyroku umarzającego postępowanie z jedno-
czesnym zastosowaniem środków zabezpieczających (art. 354 § 2 k.p.k.) 
oraz, jak się wydaje, umorzenie postępowania z powodu śmierci oskar-
żonego (art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k.).

Istnienie obowiązku odszkodowawczego państwa za niewątpliwie 
niesłuszne oskarżenie powstrzymałoby prokuratorów przed składa-
niem takich aktów oskarżenia, chociaż przyjęcie, że niewątpliwie nie-
słusznym było każde oskarżenie, które skończyło się uniewinnieniem, 
może prowadzić do nazbyt szerokiego obowiązku odszkodowawczego, 
np. w poważnych procesach poszlakowych. Zdarza się bowiem, że wnie-
sienie oskarżenia trudno uznać za „niewątpliwie” niesłuszne w przy-
padkach, gdy jest ono oparte na poszlakach, a sąd nie podzieli co do 
nich oceny prokuratora. Sądzę jednak, że można podjąć takie ryzyko. 
Niewątpliwa niesłuszność musi być bowiem oceniana formalnie.

III. Zastąpienie w art. 552 zwrotu „Oskarżonemu, który” wyrazami 
„Temu, kto”

Zmiana taka jest bez żadnej wątpliwości słuszna. Określenie osoby 
uprawnionej do odszkodowania jako „oskarżony” pojawiło się w kodek-
sie postępowania karnego z 1969 roku.

Kodeks postępowania karnego z 1928 roku posługiwał się zwrotem 
„Osoba, skutkiem wznowienia postępowania prawomocnie uniewin-
niona… „ – art. 650.

Obowiązujący kodeks postępowania karnego powtórzył w art. 552 
zwrot „oskarżony” użyty w kodeksie z 1969 roku. Jest to określenie nie 
tylko nieoddające charakteru osoby uprawnionej do wystąpienia o od-
szkodowanie. Nie ma ono żadnego sensu wobec definicji oskarżonego 
w art. 71 § 2 k.p.k. Budzi niepewność co do praw procesowych osoby 
występującej o odszkodowanie – np. czy ma do niej zastosowanie np. 
art. 6 k.p.k. ustanawiający prawo do obrony i wielu innych przepisów, 
które dotyczą oskarżonego. 

Należy natomiast zwrócić uwagę na konieczną konsekwencję w sto-
sowaniu terminologii. Mianowicie art. 554 w § 2a określa tę osobę sło-
wem „wnioskodawca”, zaś w artykułach 553 § 3, 553a, oraz 556 § 1 i 2 



projekt proponuje określić ją słowem „poszkodowany”. Wydaje się, że 
poza słusznym w art. 552 § 1 zwrotem „Temu, kto”, w pozostałych prze-
pisach należy określać tę osobę słowem „poszkodowany”.

Artykuł 554 § 2a powinien uzyskać brzmienie: „Stronami w postę-
powaniu są: poszkodowany lub osoba, która wystąpiła z wnioskiem 
na podstawie art. 556, prokurator oraz Skarb Państwa.”

IV. Termin przedawnienia

Uzasadnienie projektu w zakresie wydłużenia terminu przedaw-
nienia roszczenia do 3 lat (zamiast jednego roku) jest przekonywujące.

 


