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USTAWA   z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 

30, z późn. zm.) 

Rozdział 58 

[Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie] 

 

<Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie, 

przedstawienie zarzutów lub oskarżenie> 

 

Art. 552. 

[§ 1. Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania, kasacji lub skargi 

nadzwyczajnej został uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu 

Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, 

wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie powinien był 

ponieść.] 

<§ 1. Osobie, która w wyniku wznowienia postępowania, kasacji lub skargi 

nadzwyczajnej została uniewinniona lub skazana na łagodniejszą karę, służy 

od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie 

za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania względem niej w całości lub w części 

kary, której nie powinna była ponieść.> 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także, jeżeli po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie 

umorzono wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym 

postępowaniu. 

§ 3. Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia powstaje również w związku z 

zastosowaniem środka zabezpieczającego w warunkach określonych w § 1 i 2. 
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[§ 4. Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również w wypadku niewątpliwie 

niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania.] 

<§ 4. Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również w wypadku niewątpliwie 

niesłusznego zatrzymania, tymczasowego aresztowania, przedstawienia zarzutów lub 

oskarżenia.> 

<§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się w wypadku oskarżenia wniesionego na podstawie art. 

55 oraz na podstawie art. 59.> 

Art. 553. 

[§ 1. Roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie przysługuje temu, kto w zamiarze 

wprowadzenia w błąd sądu lub organu ścigania złożył fałszywe zawiadomienie o 

popełnieniu przestępstwa lub fałszywe wyjaśnienie i spowodował tym niekorzystne dla 

siebie orzeczenie w przedmiocie skazania, tymczasowego aresztowania, zastosowania 

środka zabezpieczającego albo zatrzymanie.] 

<§ 1. Roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie przysługuje osobie, która w 

zamiarze wprowadzenia w błąd sądu lub organu ścigania złożyła fałszywe 

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub fałszywe wyjaśnienie i spowodowała 

tym niekorzystne dla siebie orzeczenie w przedmiocie skazania, tymczasowego 

aresztowania lub zastosowania środka zabezpieczającego, zatrzymanie, 

przedstawienie zarzutów albo oskarżenie.> 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do osób składających oświadczenie w warunkach określonych 

w art. 171 § 4, 5 i 7, jak również gdy szkoda lub krzywda powstała na skutek 

przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariusza 

publicznego. 

§ 3. W wypadku przyczynienia się przez [oskarżonego]  <poszkodowanego> do wydania 

orzeczenia, o którym mowa w § 1, przepis art. 362 Kodeksu cywilnego stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 553a. 

Ustalając wysokość odszkodowania, sąd uwzględnia zaliczenie [oskarżonemu] 

<poszkodowanemu> okresu niesłusznego stosowania kar, środków zabezpieczających, 

tymczasowego aresztowania lub zatrzymania, których dotyczy wniosek o odszkodowanie, na 

poczet kar lub środków zabezpieczających orzeczonych w innym postępowaniu. 
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Art. 554. 

[§ 1. Żądanie odszkodowania należy zgłosić w sądzie okręgowym, w którego okręgu wydano 

orzeczenie w pierwszej instancji, a w wypadku określonym w art. 552 § 4 - w sądzie 

okręgowym właściwym ze względu na miejsce, w którym nastąpiło zwolnienie tymczasowo 

aresztowanego lub zwolnienie zatrzymanego.] 

<§ 1. Żądanie odszkodowania należy zgłosić w sądzie okręgowym, w którego okręgu 

wydano orzeczenie w pierwszej instancji, w wypadku określonym w art. 552 § 4 – w 

sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce, w którym nastąpiło zwolnienie 

tymczasowo aresztowanego lub zwolnienie zatrzymanego, zaś w wypadku 

niewątpliwie niesłusznego przedstawienia zarzutów lub oskarżenia, w sądzie 

okręgowym właściwym ze względu na miejsce wykonania tej czynności.> 

§ 2. Sąd okręgowy orzeka wyrokiem na rozprawie w składzie jednego sędziego. 

[§ 2a. Stronami w postępowaniu są: wnioskodawca, prokurator oraz Skarb Państwa.] 

<§ 2a. Stronami w postępowaniu są: poszkodowany albo osoba, która wystąpiła z 

wnioskiem na podstawie art. 556, prokurator oraz Skarb Państwa.> 

§ 2b. Organem reprezentującym Skarb Państwa jest: 

1)   prezes sądu, w którym wydano ostatnie orzeczenie kończące postępowanie w 

przedmiocie odpowiedzialności karnej, stosowania środka zapobiegawczego, środka 

zabezpieczającego lub zatrzymania, albo 

2)   prezes sądu pierwszej instancji, w którym wydano zmienione orzeczenie - jeżeli 

orzeczeniem, o którym mowa w pkt 1, zmieniono orzeczenie sądu pierwszej instancji i 

zastosowano środek, w związku z którym nie przysługuje odszkodowanie w myśl 

niniejszego rozdziału, albo 

3)   organ, który dokonał zatrzymania - jeżeli sąd uwzględnił zażalenie na zatrzymanie 

albo jeżeli sąd nie rozpoznawał zażalenia na zatrzymanie. 

[§ 3. O terminie rozprawy zawiadamia się wnioskodawcę, prokuratora oraz organ 

reprezentujący Skarb Państwa, przesyłając odpis wniosku.] 

<§ 3. O terminie rozprawy zawiadamia się poszkodowanego albo osobę, która wystąpiła 

z wnioskiem na podstawie art. 556, prokuratora oraz organ reprezentujący Skarb 

Państwa, przesyłając odpis wyroku.> 

§ 4. Postępowanie jest wolne od kosztów sądowych. [W razie uwzględnienia roszczeń choćby 

w części wnioskodawcy przysługuje od Skarbu Państwa zwrot uzasadnionych wydatków, 
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w tym z tytułu ustanowienia jednego pełnomocnika.] <W razie uwzględnienia roszczeń 

choćby w części poszkodowanemu albo osobie, która wystąpiła z wnioskiem na 

podstawie art. 556, przysługuje od Skarbu Państwa zwrot uzasadnionych wydatków, 

w tym z tytułu ustanowienia jednego pełnomocnika.> 

 

[Art. 555. 

Roszczenia przewidziane w niniejszym rozdziale przedawniają się po upływie roku od daty 

uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia, w 

wypadku tymczasowego aresztowania - od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego 

postępowanie w sprawie, w razie zaś zatrzymania - od daty zwolnienia.] 

 

<Art. 555. 

Roszczenia przewidziane w niniejszym rozdziale przedawniają się po upływie 3 lat od 

daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i 

zadośćuczynienia, w wypadku tymczasowego aresztowania, przedstawienia zarzutów i 

oskarżenia – od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w 

sprawie, w razie zaś zatrzymania – od daty zwolnienia.> 

 

Art. 556. 

§ 1. [W razie śmierci oskarżonego prawo do odszkodowania przysługuje temu, kto wskutek 

wykonania kary lub niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania utracił:] 

<W razie śmierci poszkodowanego prawo do odszkodowania przysługuje temu, 

kto wskutek wykonania kary lub niewątpliwie niesłusznego tymczasowego 

aresztowania, przedstawienia zarzutów albo oskarżenia utracił:> 

1)   należne mu od uprawnionego z mocy ustawy utrzymanie; 

2)   stale dostarczane mu przez zmarłego utrzymanie, jeżeli względy słuszności 

przemawiają za przyznaniem odszkodowania. 

[§ 2. Żądanie odszkodowania należy zgłosić w terminie przewidzianym w art. 555 lub w ciągu 

roku od śmierci oskarżonego.] 

<§ 2. Żądanie odszkodowania należy zgłosić w terminie przewidzianym w art. 555 albo 

w ciągu 3 lat od śmierci oskarżonego.> 
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§ 3. Żądający odszkodowania może ustanowić pełnomocnika. Przepisy art. 78-81 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 4. Upoważnienie do obrony udzielone obrońcy w sprawie zachowuje moc jako 

upoważnienie do działania w charakterze pełnomocnika. 

 

Art. 557. 

[§ 1. W razie naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdę Skarb Państwa ma 

roszczenie zwrotne do osób, które swoim bezprawnym działaniem spowodowały 

niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niewątpliwie niesłuszne 

tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.] 

<§ 1. W razie naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdę Skarb Państwa ma 

roszczenie zwrotne do osób, które swoim bezprawnym działaniem spowodowały 

niesłuszne skazanie lub zastosowanie środka zabezpieczającego, niewątpliwie 

niesłuszne tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie, przedstawienie zarzutów lub 

oskarżenie.> 

§ 2. Powództwo dotyczące roszczeń, o których mowa w § 1, może wytoczyć w postępowaniu 

cywilnym prokurator lub organ, który jest powołany do reprezentowania Skarbu Państwa. 

Jeżeli prokurator nie dopatrzy się podstaw do wytoczenia powództwa, wydaje w tej 

kwestii postanowienie i zawiadamia o tym uprawniony organ. 

 

[Art. 558. 

W sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub 

zatrzymanie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się tylko w kwestiach 

nieuregulowanych w niniejszym kodeksie.] 

 

<Art. 558. 

W sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub zastosowanie środka 

zabezpieczającego, niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie, 

przedstawienie zarzutów lub oskarżenie, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego 

stosuje się tylko w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym kodeksie.> 

 


