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 Szanowny Panie Ministrze 

 W moim zainteresowaniu wciąż pozostaje problematyka dotycząca odsetek od sumy 

pieniężnej stanowiącej odszkodowanie/zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, 

tymczasowe aresztowanie bądź zatrzymanie, przyznawane w ramach postępowania, o 

którym mowa w rozdz. 58. Kodeksu postępowania karnego. 

 Uprzejmie pragnę przypomnieć, że w dniu 11 września 2017 r. zwróciłem się do 

Pana Ministra z pismem, w którym szczegółowo odniosłem się do wyżej wskazanej 

problematyki, wskazując jednocześnie na istotne wątpliwości pojawiające się na gruncie 

przepisów rozdz. 58. k.p.k. w jego obecnym kształcie. W piśmie skierowanym do Pana 

Ministra pozwoliłem sobie zwrócić uwagę na szczególnie problematyczną kwestię 

określenia początkowego terminu, od którego naliczane są odsetki od odszkodowania 

przyznawanego w tym trybie. 

 Omawiana instytucja jako środek służący zadośćuczynieniu niesłusznemu 

stosowaniu represji wobec jednostki ma istotne znaczenie praktyczne. Wciąż aktualne 

pozostają wskazane przeze mnie problemy interpretacyjne, pojawiające się na gruncie 

przepisów rozdz. 58. k.p.k. Wciąż pozostaję na stanowisku, że obecne uregulowanie 

przedmiotowej problematyki uniemożliwia jej jednoznaczną interpretację, co prowadzi do 

niejednolitej praktyki sądowej.  

                     Warszawa, 5.04.2018r.  

 

Pan 

Zbigniew Ziobro 

Minister Sprawiedliwości 

Prokurator Generalny 
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Moje wątpliwości wciąż budzi praktyka orzecznicza, uznająca za relewantną pod 

kątem rozpoczęcia biegu odsetek, chwilę uprawomocnienia się orzeczenia przyznającego 

odszkodowanie. Biorąc bowiem pod uwagę deklaratoryjny charakter rozstrzygnięcia sądu 

przyznającego odszkodowanie, powyższe rozwiązanie zdaje się nie znajdować podstaw w 

obowiązującym prawie. Wszystkie uwagi przedstawione przeze mnie w poprzednim piśmie 

skierowanym do Pana Ministra zachowują swoją aktualność. 

 Wobec powyższego ponownie zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o 

zajęcie stanowiska w wyżej zasygnalizowanym zakresie, a w razie podzielenia 

przedstawionych przeze mnie wątpliwości – o podjęcie stosownych działań, mających na 

celu wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych.   

 

(podpis na oryginale) 


