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rozdział i. prawo do odszkodowania za 
niesłuszne stosowanie środków represji 

karnej w systemie prawa

Czym jest  i czemu służy  instytucja odszkodowania za niesłuszne skazanie, 
tymczasowe aresztowanie  lub zatrzymanie?  Jaka  jest  jej  relacja w stosunku do 
współczesnych praw oraz wolności człowieka i obywatela?

W pierwszej kolejności należy odnotować, że wprowadzenie reżimu odszko-
dowawczego dla przypadków niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowa-
nia czy zatrzymania, to w istocie ochrona wolności człowieka. Szeroko ujmowa-
na wolność jest człowiekowi przynależna z samego faktu urodzenia, nie wymaga 
oddzielnego oktrojowania w żadnym akcie prawnym, stanowi odzwierciedlenie 
i  wynika  wprost  z  praw  naturalnych.  Z  drugiej  strony,  prawo  jest  już  tworzo-
ne przez ustawodawcę, a więc jako element pozytywny,  jest zmienne w czasie. 
Prawo może uzupełniać katalog wolności człowieka i obywatela, lecz może rów-
nież – wcale nie rzadziej – w sytuacjach koniecznych, wolności te ograniczać1. 
Przykładem takiego ograniczenia może być właśnie pozbawienie wolności czło-
wieka na podstawie prawomocnego wyroku skazującego lub na skutek stosowa-
nia innych środków represji karnej w toku postępowania karnego.

Sprowadzanie wolności tylko do jej wymiaru osobistego byłoby nadmiernym 
uproszczeniem. Choć tym, którzy zajmują się prawem i procesem karnym w te-
orii i praktyce, intuicyjnie najbliższe będzie pojęcie wolności osobistej, to jednak 
pamiętać  należy,  że  obecnie  obowiązująca  Konstytucja  RP  w  rozdziale  II  wią-
że  z  ową  wolnością  również  wartości  polityczne,  ekonomiczne,  socjalne  i  kul-

1 S. Sagan, Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, s. 52–53. Tam rów-
nież odwołanie do: F. Siemińskiego, Prawo konstytucyjne, Warszawa–Poznań 1980, s. 125, gdzie 
autor ów charakteryzuje różnice między prawem a wolnością. Mianowicie, w przypadku prawa: 1) to 
uprawniony decyduje, czy z prawa skorzysta czy też nie; 2) nie ma prawa podmiotowego bez normy 
prawnej; 3) zainteresowana skorzystaniem ze swego prawa jednostka musi wykazać jego istnienie; 
4) państwo ma obowiązek zagwarantować możliwość realizacji prawa. W przypadku zaś wolności: 
1) zainteresowany może wybrać preferowane przez siebie postępowanie; 2) wolność nie wynika z prawa 
w znaczeniu przedmiotowym – prawo nie stanowi zatem podstawy wolności jednostki; 3) zaintere-
sowana korzystaniem z wolności jednostka musi wykazać jej istnienie; 4) państwo musi jednostce 
gwarantować możliwość korzystania z wolności z uwzględnieniem jednak ograniczeń wynikających 
z prawa pozytywnego.
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turalne. Wszystkie te aspekty wolności są równoważne, nie można więc uznać, 
że wolność osobista jest silniej chroniona od chociażby wolności wykonywania 
zawodu2. Niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie może 
naruszyć każdy rodzaj wolności człowieka, pozbawiając go bezprawnie nie tylko 
wolności osobistej, ale także prawa do wykonywania zawodu czy udziału w życiu 
publicznym poprzez wymierzenie środka karnego określonego w art. 40 KK. Nie 
zapominając o całym systemie przepisów prawnych zmierzających do uniknięcia 
powyższych  błędów,  to  właśnie  skuteczne  mechanizmy  odszkodowawcze  mają 
zapewnić rekompensowanie ewentualnych pomyłek wymiaru sprawiedliwości.

Z drugiej strony, w chwili obecnej, szeroko rozumiane prawa i wolności czło-
wieka  oraz  obywatela  znajdują  się  w  fazie  umiędzynarodowienia.  Proces  ten 
rozpoczął  się  już  w  trakcie  II  wojny  światowej  i  był  prostą  oraz  bezpośrednią 
konsekwencją  jej  tragicznych doświadczeń. Wśród istotnych wydarzeń prowa-
dzących do upowszechnienia praw oraz wolności człowieka i obywatela w spo-
łeczności międzynarodowej wymienić można orędzie prezydenta F.D. Roosevelta 
„O potrzebie  powszechnego  zabezpieczenia  wolności  słowa,  opinii,  wyznania 
oraz warunków zdrowego życia w pokoju i wolności od strachu” (1941 r.), Kartę 
Atlantycką (1941 r.), Deklarację Narodów Zjednoczonych (1942 r.), Deklarację 
Filadelfijską  (1944  r.),  projekt  z  Dumbarton  Oaks  (1944)  oraz  dokument  naj-
ważniejszy: Kartę Narodów Zjednoczonych podpisaną podczas konferencji za-
łożycielskiej w San Francisco w dniach 25.4.–26.6.1945 r.3. Stąd też ogranicze-
nie  się  w  niniejszym  rozdziale  do  analizy  uprawnienia  do  odszkodowania  za 
niesłuszne  skazanie,  tymczasowe  aresztowanie  lub  zatrzymanie  wyłącznie  do 
Konstytucji RP – choć mającej dla rozważań na gruncie nauki polskiej znaczenie 
kluczowe – byłoby absolutnie nie wystarczające. Dlatego uwagę  skupiam rów-
nież na innych, niemniej ważnych aktach prawnych tworzących gwarancje dla 
jednostki możliwości ubiegania się o rekompensatę za niezgodne z prawem po-
zbawienie wolności. To z tych gwarancji – bezpośrednio lub pośrednio – płynie 
umocowanie instytucji zawartej w rozdziale 58 KPK. Postaram się nadto odnieść 
reżim odszkodowawczy uregulowany przepisami procedury karnej do zasad tej 

2 Trudno zgodzić się z poglądem SN wyrażonym w uchw. (7) z 30.6.2008 r., I KZP 11/08, OSNKW 
2008, Nr 8, poz. 57, s. 1, gdzie wolność wykonywania zawodu została zdeprecjonowana w stosunku do 
wolności osobistej poprzez przyjęcie, iż o ile kara pozbawienia wolności oznacza ingerencję w sferę 
wykonywania konstytucyjnego prawa do wolności (art. 41 ust. 1 Konstytucji RP), to kara złożenia 
sędziego z urzędu jest ingerencją w wolność wyboru i wykonywania zawodu zagwarantowaną przez 
art. 65 ust. 1 Konstytucji RP. Kara dożywotniego pozbawienia wolności na zawsze pozbawia człowieka 
jednego z najcenniejszych – obok prawa do życia – dóbr, jakim jest wolność osobista, to kara złożenia 
z urzędu pozbawia ukaranego jedynie możliwości wykonywania zawodu sędziego, nie uniemożliwia 
natomiast normalnego funkcjonowania w społeczeństwie ludzi wolnych, ani nawet wykonywania 
innego niż sędziowski zawodu zgodnego z posiadanym wykształceniem.

3 S. Sagan, Prawo…, s. 59.
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odpowiedzialności przewidzianych dla postępowania cywilnego i sądowoadmi-
nistracyjnego. Dla ustawodawcy wydaje  się bowiem  już dziś oczywiste,  że po-
myłki sądowe zdarzać się mogą w każdym postępowaniu. Ważne, aby dążyć do 
ograniczenia  ich  do  minimum  oraz  zapewnić  skuteczne  mechanizmy  rekom-
pensacyjne.  Jak  słusznie  zauważa  bowiem  W. Osiatyński,  „prawo  do  roszczeń 
daje każdemu dostęp do instrumentarium państwa, w tym do aparatu sprawied-
liwości, co ma zasadnicze znaczenie dla poczucia osobistego bezpieczeństwa”4.

§ 1. Konstytucja rzeczypospolitej polskiej 

Konstytucja,  jako najwyższy akt prawny, ewoluowała od politycznej dekla-
racji do operatywnego aktu prawnego oraz od aktu o charakterze organizacyj-
nym dla władz publicznych w państwie do źródła prawa regulującego strukturę 
władz, zasady konstytucyjne i – co trzeba podkreślić – status prawny jednostki5. 
Naczelne miejsce obecnie obowiązującej Konstytucji RP6 wynika zaś z jej isto-
ty oraz z samego brzmienia jej art. 8 ust. 1, który stanowi, iż Konstytucja RP jest 
najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej7. 

Zagadnienie odpowiedniej ochrony osób pozbawionych wolności  jak rów-
nież  rekompensowania  szkód  i  krzywd  tym,  których  pozbawiono  wolności 
w sposób bezprawny, nie jest nowością w polskim systemie konstytucyjnym. Co 
ciekawe, nawet w Konstytucji PRL z 1952 r. znajdowała się stosowna regulacja, 
nie obejmująca  jednak zagadnienia odszkodowania z  tytułu bezprawnego po-
zbawienia wolności. W art. 74 ust. 1 Konstytucji PRL z 1952 r. zagwarantowano 
bowiem, iż Polska Rzeczypospolita Ludowa zapewnia obywatelom nietykalność 
osobistą. Pozbawienie obywatela wolności mogło nastąpić tylko w przypadkach 
określonych ustawą. Zatrzymanego należało zwolnić,  jeżeli w ciągu 48 godzin 
od chwili zatrzymania nie doręczono mu postanowienia sądu lub prokuratora 
o aresztowaniu. 

Z powołanej wyżej regulacji można jednak wnioskować, iż w przypadku po-
zbawienia  obywatela  wolności  wbrew  przepisom  ustawy,  a  więc  także  i  usta-
wy  karnoprocesowej,  obywatel  miał  prawo  do  żądania  odpowiedniej  rekom-
pensaty od Skarbu Państwa. Jednakże, takiemu rozumieniu sensu art. 74 ust. 1 
Konstytucji PRL z 1952 r. sprzeciwiała się koncepcja kolektywistyczna, która le-
gła u jej podstaw. W przeciwieństwie do koncepcji indywidualistycznej, uniwer-

4 W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Warszawa 2011, s. 299.
5 Ł. Jagiełłowicz, Konstytucyjny system źródeł prawa a status prawny jednostki w postępowaniu 

karnym, Prok. i Pr. 2012, Nr 11, s. 25.
6 Ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
7 Ł. Jagiełłowicz, Konstytucyjny system…, s. 27.

§ 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
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salizm (kolektywizm) zakładał, że „prawa i wolności zwane są prawami obywa-
telskimi, a więc ich przyznanie związane jest ściśle z przynależnością do państwa; 
wszystkie one są ściśle przez państwo reglamentowane i nadawane. Koncepcja 
ta  nie  zakładała  możliwości  indywidualnej  ochrony  praw  i  wolności,  ich  do-
chodzenia w postępowaniach sądowych, a zgodnie z nią deklarowane w usta-
wie  zasadniczej  uprawnienia  nie  obowiązują  bezpośrednio”8.  Wcześniej,  także 
Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  17.3.1921  r.9  i  Ustawa  Konstytucyjna 
z  23.4.1935  r.10  zawierały  interesujące  nas  normy  –  odpowiednio  w  art.  97 
zd. 1 Konstytucji RP z 1921 r. , stanowiącym, że ograniczenia wolności osobistej, 
zwłaszcza rewizja osobista i aresztowanie, dopuszczalne są tylko w wypadkach, 
prawem przepisanych, i w sposób, określony ustawami na podstawie polecenia 
władz sądowych oraz w art. 68 ust. 1 Ustawy Konstytucyjnej z 1935 r. stanowią-
cym, iż żadna ustawa nie może zamykać obywatelowi drogi sądowej dla docho-
dzenia krzywdy  lub szkody. Nadto, w ustępie 2 art. 68 Ustawy Konstytucyjnej 
z 1935 r. ustrojodawca poręczył wolność osobistą, nietykalność mieszkania i ta-
jemnicę korespondencji. 

Obecnie obowiązująca Konstytucja RP odnosi  się wprost do problematyki 
niesłusznych skazań w jej art. 41 ust. 5. Zgodnie z tą normą każdy bezprawnie 
pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania. Skonstruowane w art. 41 
ust. 5 Konstytucji RP prawo ma charakter podstawowy, gdyż zostało podniesio-
ne przez ustrojodawcę do rangi gwarancji konstytucyjnej11. 

W  art.  41  ust.  1  Konstytucji  RP  ustrojodawca  uznał,  iż  pozbawienie  lub 
ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonym 
w ustawie. Wynika więc z tego, że rozróżnione zostały tu dwie sytuacje: pozba-
wienie wolności oraz ograniczenie wolności, przy czym każde pozbawienie wol-
ności  jest  jej ograniczeniem,  lecz nie każde ograniczenie wolności oznacza  jej 
pozbawienie.  Paweł Sarnecki  przyjmuje,  iż  pozbawienie  wolności  to  „pozba-
wienie wolności osobistej sensu stricto”, podczas gdy ograniczenie wolności  to 
„orzeczenie zakazu korzystania z pewnych możliwości, mieszczących się w wol-
ności osobistej”12. W tym stanie rzeczy trzeba odnotować, iż gwarancja określo-
na w art. 41 ust. 5 Konstytucji została zredukowana tylko do przypadków najda-
lej idących, a więc bezprawnego pozbawienia wolności osobistej, pozostawiając 
poza zakresem swojej regulacji sytuacje bezprawnego ograniczenia wolności – 
zarówno osobistej, jak i innej, określonej w rozdziale II Konstytucji RP. 

8 D. Górecki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2007, s. 72.
9 Dz.U. Nr 44, poz. 267 ze zm.
10 Dz.U. Nr 30, poz. 227.
11 S. Sagan, Prawo…, s. 53.
12 P. Sarnecki, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 

2003, s. 4.
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Powołana norma konstytucyjna art. 41 ust. 5 Konstytucji RP uzupełnia regula-
cję ogólną, zawartą w art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, stanowiącą, iż każdy ma prawo 
do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem 
działanie  organu  władzy  publicznej13.  Obie  normy  pozostają  ze  sobą  w  ścisłym 
związku14. Szkoda, o której mowa w art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, powinna być 
rozumiana szeroko, a więc nie musi ona ograniczać się tylko do szkody material-
nej15. Warto odnotować, iż Konstytucja RP posługuje się różnymi mechanizmami 
kompensacyjnymi, operując w art. 77 ust. 1 „prawem do wynagrodzenia szkody”, 
natomiast w art. 41 ust. 5 „prawem do odszkodowania”. Przykładowo, w art. 21 
ust. 2 Konstytucji RP mowa zaś o prawie do „słusznego odszkodowania”16. 

Ponieważ  w  art.  77  ust.  1  Konstytucji  RP  posłużono  się  stwierdzeniem,  iż 
„każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody”, norma ta statuuje nie tylko obo-
wiązek władzy publicznej naprawienia szkody, ale również prawo podmiotowe 
po stronie uprawnionego17.

Inny problem, jaki wyłania się na gruncie art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, zwią-
zany jest z podstawą odpowiedzialności Skarbu Państwa opartą na działaniu or-
ganu  władzy  publicznej.  „Działanie”  oznacza  zachowanie  czynne,  tworzenie, 
opracowanie,  występowanie  w  jakiejś  sprawie18.  Literalna  wykładania  art. 77 
ust. 1 Konstytucji RP prowadziłaby do trudnej do zaakceptowania sytuacji, gdy 
zaniechanie organów władzy publicznej zwalniałoby Skarb Państwa z odpowie-
dzialności za powstałe w ten sposób szkody. Stosując więc wykładnię celowoś-
ciową  należy  opowiedzieć  się  za  szerokim  rozumieniem  normy  art.  77  ust.  1 
Konstytucji RP obejmującym swoim zakresem także zaniechanie ze strony or-
ganów władzy publicznej19.

13 Powołany przepis ma charakter materialnoprawny i stanowi novum, gdyż wcześniejsze kon-
stytucje nie przewidywały odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem działanie 
władzy publicznej – tak: P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
2005, s. 173. 

14 Tak trafnie: P. Wiliński, Proces karny w świetle Konstytucji, Warszawa 2011, s. 201.
15 Tak słusznie: W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 83. 
16 J. Jaskiernia, [w:] W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej. Komentarz Encyklopedyczny, Warszawa 2009, s. 399.
17 B. Banaszak, Zakres podmiotów uprawnionych do dochodzenia wynagrodzenia szkody wyrzą-

dzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej (art. 77 ust. 1 Konstytucji RP), 
MoP 2011, Nr 1.

18 M. Szymczak, Słownik języka polskiego. Tom I. A–K, Warszawa 1983, s. 495.
19 Tak: P. Granecki, Odpowiedzialność cywilna Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną działaniem 

swojego funkcjonariusza (wybrane zagadnienia), Pal. 2000, Nr 11–12, s. 20. Podobnie: M. Safjan, 
Odpowiedzialność państwa na podstawie art. 77 Konstytucji RP, PiP 1999, Nr 4, s. 9, który uznaje, 
iż „działanie (przyp. wł.) w kontekście regulacji konstytucyjnej powinno być rozumiane w sposób 
dostatecznie szeroki, uwzględniający nakazy i zakazy wynikające z normy prawnej na wszystkich jej 
szczeblach, od samej Konstytucji poczynając”. Jak należy rozumieć, Autor odwołując się do „nakazów”, 

§ 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
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Skonkretyzowane uprawnienie, określone w art. 41 ust. 5 Konstytucji RP, za-
liczone do praw i wolności osobistych, przysługuje wszystkim jednostkom, bez 
względu na ich przynależność państwową20. Norma art. 41 ust. 5 Konstytucji RP 
definiuje zatem jedno z praw i wolności przynależnych jednostce, a przepis ten 
ma charakter gwarancji materialnej. Z kolei norma art. 77 ust. 1 to gwarancja 
formalna, pozwalająca jednostce egzekwować i realizować przypisane jej upraw-
nienia. W judykaturze przyjmuje się, że  jest ona pochodną klauzuli demokra-
tycznego państwa prawnego, wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP21. O ile obecnie 
obowiązująca Konstytucja kładzie tu równy nacisk na obie formy gwarantowa-
nia praw jednostki,  tak Konstytucja z 1952 r. była o wiele uboższa pod wzglę-
dem gwarancji o charakterze formalnym (instytucjonalnym), co czyniło z kolei 
gwarancje  materialne  iluzorycznymi.  W  tej  płaszczyźnie,  za  jeden  z  ważniej-
szych, uchodzi wspomniany już art. 8 ust. 2 Konstytucji RP przewidujący stoso-
wanie jej przepisów bezpośrednio, chyba że sama Konstytucja stanowi inaczej22. 
Z kolei art. 37 ust. 1 Konstytucji RP wprost wyraża zasadę, iż każdy znajdujący 
się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z praw i wolności wyrażonych 
w  Konstytucji.  Wyjątki  od  tej  słusznej  reguły,  i  to  tylko  odnoszące  się  do  cu-
dzoziemców, mogą być wprowadzone w drodze ustawy, o czym stanowi art. 37 
ust. 2 Konstytucji RP. Jako że prawo to może być egzekwowane na drodze sądo-
wej, zalicza się ono jednocześnie do praw podmiotowych23.

Słusznie ponadto zauważa P. Wiliński, iż oparta na kryterium „bezprawności” 
konstytucyjna zasada odpowiedzialności nie może być utożsamia z „niesłusznoś-
cią”. Bezprawność należy bowiem rozumieć jako oczywisty brak podstaw prawnych 
albo instrumentalne stosowanie obowiązujących przepisów z obejściem ich istoty, 
tylko dla uzyskania celów z tymi przepisami niespójnych (tzw. nadużycie prawa)24.

oddaje pod reżim odpowiedzialności z art. 77 ust. 1 Konstytucji także sytuacje, gdy owe nakazy zostaną 
naruszone, a więc dana powinność, przez zaniechanie, nie zostanie spełniona.

20 Zob. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2008, s. 455.
21 Tak: TK w wyr. z 15.5.2000 r., SK 29/99, OTK 2000, Nr 4, poz. 110, gdzie stwierdzono, iż „skład 

orzekający w niniejszej sprawie podziela stanowisko Trybunału Konstytucyjnego zawarte w wyr. 
z 25.5.1999 r. (sygn. SK 9/98, OTK ZU Nr 4/1999, poz. 78), w myśl którego w państwach, w których 
proklamowano obowiązywanie zasady demokratycznego państwa prawnego, powszechnie aprobo-
wane jest ogólne założenie, iż prawo winno zapewniać ochronę tym, którzy korzystają ze swoich praw. 
W stosunku do osób zainteresowanych, które przez wiele lat nie podejmują kroków prawnych dla 
realizacji swoich roszczeń ustawodawca ma więc prawo wprowadzenia w pewnym zakresie regulacji, 
pozbawiającej możliwości skutecznego dochodzenia tych roszczeń. Dotyczy to także odszkodowania 
z tytułu niezgodnego z prawem działania organów władzy publicznej”.

22 Zob. W. Skrzydło, Konstytucja…, s. 81–82.
23 Ibidem, s. 458.
24 Zob. P. Wiliński, Proces karny…, s. 201, a także: P. Kruszyński, Z problematyki odszkodowania 

za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie, [w:] J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, 
A. Zoll (red.), Zasady procesu…, s. 281.
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Oddzielne potraktowanie w Konstytucji RP kwestii bezprawnego pozbawie-
nia wolności wskazuje na szczególną wagę naruszonego dobra. Tak też należy 
uzasadnić odrębną, korzystną dla wnioskodawcy, procedurę dochodzenia rosz-
czeń odszkodowawczych zawartą w rozdziale 58 KPK25. 

Uregulowanie  problematyki  bezprawnego  pozbawienia  wolności  w  akcie 
prawnym rangi ustawy zasadniczej jest zabiegiem nie tylko słusznym, ale rów-
nież dostrzegalnym w innych porządkach prawnych. Przede wszystkim, zasad-
nie zwraca się uwagę w doktrynie, iż już samo zatrzymanie, nawet zgodne z pra-
wem,  powoduje  u  jednostki  cierpienie,  które  w  myśl  zasady  humanitarnego 
traktowania osób pozbawionych wolności, nigdy nie powinno być intensyfiko-
wane ponad niezbędną miarę. Oczywiste jest również, iż w przypadku bezpraw-
nego  pozbawienia  wolności,  krzywda  wyrządzana  osobie  zatrzymywanej  jest 
nieporównanie większa26. Regulacje podobne do brzmienia art. 41 Konstytucji 
zawierają Konstytucje Holandii  (1814  r.,  art.  11  i 15),  Irlandii  (1937 r.,  art.  40 
ust. 4),  Japonii  (1946 r., art. 33–34), Włoch (1947 r., art. 13), Szwecji  (1974 r., 
rozdział  2  §  5–6  oraz  §  8–9),  Litwy  (1992  r.,  art.  20),  Rosji  (1993  r.,  art.  22), 
Rumunii  (1991  r.,  art.  22  ust.  1  i  23),  Szwajcarii  (1999  r.,  art.  31),  Finlandii 
(1999 r., § 7 zd. 3–5)27. Także Konstytucje Niemiec, Hiszpanii i Słowacji zawie-
rają adekwatne normy prawne28.

Przewidziane w art. 41 ust. 5 Konstytucji RP prawo ubiegania się o odszko-
dowanie z tytułu bezprawnego pozbawienia wolności nie jest prawem nieogra-
niczonym (ius infinitum). Zgodnie z wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP 
zasadą delimitacji, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wol-
ności  i praw są dopuszczalne, a mogą być wprowadzane  tylko w drodze usta-
wy i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bez-
pieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia, 
moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Wszelkie ograniczenia 
nie mogą jednak naruszać istoty wolności i praw. Trybunał Konstytucyjny słusz-
nie uznaje, w oparciu o uznaną dyrektywę interpretacyjną exceptiones non sunt 
extendae,  iż katalog przesłanek wymienionych w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP 
ma charakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco29. W tym 
miejscu wyróżnić należy też art. 228 ust. 3 Konstytucji RP pozwalający na ogra-
niczenie  praw  i  wolności  obywatelskich  w  czasie  trwania  poszczególnych  sta-
nów nadzwyczajnych.

25 P. Sarnecki, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja…, s. 9. 
26 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r., Warszawa 

2008, s. 104.
27 Ibidem.
28 P. Sarnecki, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja…, s. 1.
29 Wyr. TK z 25.2.1999 r., K 23/98, OTK 1999, Nr 2, poz. 25.
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Analiza zagadnień polskiego prawa konstytucyjnego w zakresie rekompen-
sowania  bezprawnie  pozbawionym  wolności  poniesionych  przez  nich  szkód 
i  krzywd  nie  byłaby  pełna,  gdyby  pominąć  zagadnienie  konstytucyjności  roz-
działu 58 KPK, a dokładnie – wybranych jego norm. Wzorcem kontroli winien 
być  tu oczywiście art. 41 ust. 5 Konstytucji RP. Nietrafnie zatem K. Ścisłowicz 
podjęła próbę weryfikacji zgodności przepisów rozdziału art. 58 KPK z art. 77 
ust.  1  Konstytucji  RP  wychodząc  z  założenia,  że  „gdyby  art.  41  ust.  5  nie  ist-
niał, to i tak odszkodowanie za bezprawne pozbawienie wolności można by do-
chodzić na podstawie art. 77 Konstytucji”30. Rzecz jednak w tym, że jako nor-
ma o charakterze gwarancji materialnej31 art. 41 ust. 5 Konstytucji RP, powinien 
być w pierwszej kolejności ujęty jako podstawa kontroli konstytucyjnej wybra-
nych przepisów rozdziału 58 KPK. Z kolei przepis art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, 
jako  gwarancja  formalna  prawa  do  odszkodowania,  mógł  zostać  wykorzysta-
ny jako wzorzec kontroli co najwyżej w zakresie norm procesowych zawartych 
w rozdziale 58 KPK. Faktem jest, że do tej pory, zagadnienie to nie było szerzej 
analizowane, a głosy doktryny ograniczały się tylko do stwierdzenia, iż przepisy 
Kodeksu postępowania karnego gwarantują prawo do odszkodowania za bez-
prawne pozbawienie wolności32. Z drugiej strony, zauważalny jest ostatnio trend 
konstytucjonalizacji  oraz  dokonywania  wykładni  przepisów  prawa  zwłaszcza 
w  tej  właśnie  perspektywie.  Nie  sposób  nie  zgodzić  się  z  M. Wyrzykowskim, 
który stwierdza, dość przewrotnie,  iż wszystko kojarzy się z Konstytucją RP33. 
Odczuwalny  jest  bowiem  deficyt  wykorzystania  Konstytucji  RP  w  codzien-
nym obrocie prawnym, nie wliczając w to, rzecz  jasna, sytuacji kontroli zgod-
ności  danej  normy  z  wzorcem  konstytucyjnym  dokonywanej  przez  Trybunał 
Konstytucyjny.  Trzeba  jednak  jednocześnie  uwzględnić  konieczność  dokony-
wania  tej  wykładni  w  sposób  zrównoważony  i  należycie  uzasadniony.  Obawę 
budzi zwłaszcza nadmierne, wręcz niekontrolowane, poszukiwanie wszelakich 

30 K. Ścisłowicz, Konstytucyjne aspekty odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresz-
towanie lub zatrzymanie, [w:] P. Hofmański (red.), Węzłowe problemy procesu karnego, Warszawa 
2010, s. 491. 

31 Inaczej wzajemną relację art. 41 ust. 5 oraz 77 ust. 1 Konstytucji widzi A. Bulsiewicz, który 
przyjmuje, że art. 77 ust. 1 Konstytucji ma służyć realizacji prawa sprecyzowanego w art. 41 ust. 5 
Konstytucji, stanowi on więc „istotną gwarancję prawa do odszkodowania za bezprawne pozbawienie 
wolności (art. 41 ust. 5) wskutek niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania 
skonkretyzowanego w przepisach rozdziału 58 KPK” – zob. A. Bulsiewicz, Konstytucyjna ochrona wol-
ności i praw człowieka a odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody powstałe wskutek niesłusznego 
skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania, [w:] J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, 
A. Zoll (red.), Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora 
Stanisława Waltosia, Warszawa 2000, s. 262–263. 

32 L. Kubicki, Nowa kodyfikacja karna a Konstytucja RP, PiP 1998, Nr 9–10, s. 35.
33 Wywiad z M. Wyrzykowskim dla tygodnika Przekrój z 23.7.2012 r. pt. „Wolność ponad władzą”, 

s. 8 i n., dostępny na stronie internetowej www.przekroj.pl z 17.3.2013 r.
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wzorców konstytucyjnych w zależności od zaistniałego w indywidualnej sprawie 
problemu. Lawinowy przyrost skarg konstytucyjnych jest tego najlepszym przy-
kładem i dowodem.

§ 2. europejska Konwencja o Ochronie praw Człowieka 
i podstawowych Wolności

Znaczenie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
w polskim porządku prawnym jest nie do przecenienia z przynajmniej dwóch 
przyczyn. Po pierwsze, zgodnie z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP umowa między-
narodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeń-
stwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. Norma art. 91 
ust. 2 Konstytucji RP odnosi się więc wprost do Konwencji, a w przypadku ko-
lizji norm konwencyjnych z normami polskiej ustawy karnoprocesowej, pierw-
szeństwo należy przyznać tym pierwszym. Po drugie, zważywszy na pierwszeń-
stwo  Konwencji,  polskie  normy  prawne,  w  tym  te,  dotyczące  odszkodowania 
i  zadośćuczynienia  za  niesłuszne  skazanie,  tymczasowe  aresztowanie  i  zatrzy-
manie należy interpretować w zgodzie z Konwencją oraz w duchu Konwencji. 

Można  zgodzić  się  również  z  twierdzeniem,  że  materialnoprawnymi  prze-
słankami  uzyskania  rekompensaty  na  podstawie  Konwencji  jest,  w  pierwszej 
kolejności,  naruszenie  prawa  krajowego,  które  musi  być  zgodne  z  reżimem 
Konwencji oraz zaistnienie szkody. Nie jest natomiast wymagane udowodnienie 
zawinienia państwa – sygnatariusza Konwencji w zakresie naruszenia jej posta-
nowień34 – odpowiedzialność państw jest tu oparta na zasadzie ryzyka.

i. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie 
Sama problematyka odszkodowania z tytułu niesłusznego skazania, znajduje 

swoje odzwierciedlenie wprost w art. 3 Protokołu Nr 7 do Konwencji. Powołana 
norma stanowi, iż każdemu skazanemu prawomocnie za przestępstwo, który od-
był karę w wyniku takiego skazania, a następnie został uniewinniony lub ułaska-
wiony na tej podstawie, że nowy lub nowo ujawniony fakt dowiódł, iż nastąpi-
ła pomyłka sądowa, przysługuje odszkodowanie zgodnie z ustawą lub praktyką 
w danym państwie, jeżeli nie udowodniono, że jest on całkowicie lub częściowo 
odpowiedzialny za nieujawnienie faktu we właściwym czasie.

34 B. Gronowska, Wolność i bezpieczeństwo osobiste w sprawach karnych w świetle standardów 
Europy, Toruń 1996, s. 101 i n.
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