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Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r., IV KK 137/11. 

 

Stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w glosowanym wyroku zasługuje na aprobatę. 

W orzeczeniu Sąd Najwyższy rozważył kilka istotnych zagadnień przywołując wiele różnych opinii. 

Komentowane orzeczenie zapadło na kanwie następującego stanu faktycznego: Robert W. 

wystąpił w kwietniu 2010r., przez swojego pełnomocnika z wyboru, do Sądu Okręgowego w R. 

o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie oraz zasądzenie kosztów 

postępowania. Jak ustalono, wnioskodawca był oskarżony o 4 przestępstwa, a to: z art. 258 §1 k.k., 

z art. 43 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 r. oraz art. 44 ust. 2 tej ustawy, a nadto 

z art. 263 § 2 k.k. Był on w postępowaniu dotyczącym tych przestępstw tymczasowo aresztowany 

w okresie od dnia 19 maja 2004 r. do dnia 11 kwietnia 2006 r. Wyrokiem Sądu Okręgowego w R. z dnia 

24 czerwca 2009 r. został uniewinniony od popełnienia trzech pierwszych ze wskazanych wyżej 

czynów, a w odniesieniu do czwartego z nich postępowanie umorzono na podstawie art.17 § 1 pkt 3 

k.p.k. Orzeczenie to uprawomocniło się na skutek utrzymania go w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego 

w R. z dnia 11 lutego 2010 r. Sąd Okręgowy w R., uznając za zasadny wniosek o odszkodowanie 

i zadośćuczynienie, ograniczył zakres roszczeń i zasądził na rzecz wnioskodawcy, łącznie z obu tych 

tytułów, kwotę 82.650 zł, oddalając wniosek w pozostałym zakresie. Przyjął, że odszkodowanie 

obejmować może jedynie iloczyn kwoty, jaką mógłby zaoszczędzić wnioskodawca, a której to nie 

zaoszczędził z uwagi na zastosowany środek zapobiegawczy oraz uznając, że zadośćuczynienie należy 

ustalić na kwotę 50 zł za każdy dzień pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 

30 grudnia 2010 r., zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził na rzecz wnioskodawcy 

dodatkowo kwotę 13.860 zł, uznając kwotę zadośćuczynienia za zbyt niską i podnosząc ją o 20 zł 

za każdy dzień pozbawienia wolności, a w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymując w mocy.  

Głównym problemem przy rozpatrywaniu kasacji od prawomocnego wyroku Sądu 

Apelacyjnego stała się ocena tego, jaki zakres powinien obejmować obowiązek naprawienia szkody 

wyrządzonej niesłusznym tymczasowym aresztowaniem oraz kwestia tego, czy w postępowaniu 

uregulowanym w rozdziale 58 k.p.k. możliwe jest zwolnienie wnioskodawcy od kosztów zastępstwa 

procesowego na gruncie art. 632 § 2 k.p.k.  

Punktem wyjścia do rozważań dotyczących problematyki odszkodowania za niesłuszne 

tymczasowe aresztowanie musi być art. 41 ust. 5 Konstytucji RP, który stanowi, że każdy bezprawnie 

pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania. Ta konstytucyjna zasada odnosi się oczywiście 
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także do pozbawienia wolności poprzez tymczasowe aresztowanie.
1
 Art. 77 ust. 1 przewiduje, że każdy 

ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie 

organu władzy publicznej.
2
 

Szkoda, o której mowa w art. 552 § 1 k.p.k. musi wynikać z faktu samego wykonania, w tym 

wypadku, niesłusznego tymczasowego aresztowania. Obejmuje ona zarówno szkodę sensu stricto, czyli 

inaczej szkodę materialną, której naprawienie obejmuje poniesione straty (damnum emergens) oraz 

utracone korzyści (lucrum cessans), które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu 

szkody oraz tzw. szkodę niematerialną, która łączy się z wyrządzoną krzywdą w sferze doznań 

psychicznych niesłusznie tymczasowo aresztowanego.
3
 Nie budzi wątpliwości konsekwentna linia 

orzecznicza, która niezmiennie pozostawała na stanowisku, że szkoda, która jest skutkiem niesłusznego 

pozbawienia wolności (a więc także niesłusznego tymczasowego aresztowania) nie jest sumą 

utraconych zarobków, lecz różnicą między stanem majątkowym jaki istniałby, gdyby niesłusznego 

pozbawienia wolności nie było, a stanem rzeczywistym w chwili odzyskania wolności (tzw. metoda 

dyferencyjna).
4
 Jest to podejście powszechnie przyjmowane w judykaturze.

5
  

 Należy z całą stanowczością podzielić stanowisko Sądu Najwyższego, który w glosowanym 

wyroku stwierdził: „szkoda na gruncie art. 552 § 2 i 4 k.p.k., jako obejmująca różnicę między stanem 

majątkowym pozbawionego wolności, jaki by istniał, gdyby wnioskodawcy nie aresztowano, a stanem 

rzeczywistym z chwili odzyskania przez niego wolności, musi uwzględniać także wykazane w sprawie 

zobowiązania pieniężne, w których pokryciu musi on obecnie uczestniczyć, zaciągane przez jego 

rodzinę na pokrycie uzasadnionych kosztów swojego utrzymania, których to zobowiązań by nie było, 

gdyby nie został on tymczasowo aresztowany”. Nie ma wątpliwości, że warunek sine qua non w postaci 

bezpośredniego związku przyczynowego
6
 (bezpośredniego następstwa) między niesłusznym 

tymczasowym aresztowaniem, a wystąpieniem szkody został w tym przypadku spełniony. Zasądzając 

wysokość odszkodowania nie można poprzestać jedynie na straconej potencjalnej sumie, jaką 

                                                           
1 Vide: J. Grajewski (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz., Tom  II, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 401; 
Uchwała Sądu Najwyższego I KZP 27/99, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Izba Wojskowa” 1999, nr 11-12, 

poz.72.  
2 Obiter dictum: Podobne regulacje w prawie międzynarodowym: Art. 9 ust.5 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich 
i Politycznych stanowi: „każdy, kto został bezprawnie aresztowany lub zatrzymany, ma prawo do odszkodowania, którego może 

dochodzić w drodze sądowej”, art. 5 ust. 5 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych wolności 

stanowi: „każdy, kto został pokrzywdzony przez niezgodne z treścią tego artykułu zatrzymanie lub aresztowanie ma prawo 
do odszkodowania”. 
3 Confer: W. Grzeszczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 9, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 684-685; 

J. Grajewski (red.), op. cit., s. 395; Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania-część ogólna, wyd. 9, C.H. BECK, s. 219.; SN I 
KZ 40/772, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego - Izba Karna i Izba Wojskowa” 1972, nr 9, poz.144; T. Grzegorczyk, J. Tylman, 

Polskie postępowanie karne, wyd. 7, Podręczniki LexisNexis, Warszawa 2009, s. 914; K. Pietrzykowski (red.), Kodeks Cywilny. 

Komentarz do artykułów 1-44910, Tom I, C.H. BECK, Warszawa 2011, s.1732.  
4 Vide: A. Duży, Dyferencyjna metoda ustalania wysokości szkody, „Państwo i Prawo” 1993, z.10, s.55 i n.; J. Grajewski (red.), 

op. cit., s. 416-418. 
5 Vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 2000 r., II KKN 3/98, LEX nr 50900, „Prokuratura i Prawo dodatek” 2000, 
z. 12, poz. 12; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2005 r., V KKN 413/04, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego- Izba 

Karna i Izba Wojskowa” 2005, poz. 928; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2006 r., II KK 64/06, „Orzecznictwo Sądu 

Najwyższego- Izba Karna i Izba Wojskowa”  2006, poz. 212; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2007 r., IV KK 444/06, 
LEX nr 265825, „Prokuratura i Prawo dodatek” 2007, z. 10, poz. 18; wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 lutego 2008 r., 

II Aka 9/08, „Prokuratura i Prawo dodatek” 2009, z.5, poz. 47; wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 czerwca 2010 r., 

II Aka 142/10, LEX nr 628239.  
6 Confer: adekwatny związek przyczynowy- art.361 Kodeksu cywilnego; W. Grzeszczyk, op. cit., s. 688. 
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wnioskodawca mógłby przez ten okres zaoszczędzić, nie uwzględniając tych zobowiązań, za które 

zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 30 § 1 k.r.o.) małżonkowie odpowiadają 

solidarnie. Dług wchodzi więc do pasywów wnioskodawcy, a to oznacza, że powiększy szkodę wynikłą 

z niesłusznego tymczasowego aresztowania. Nie budzi również wątpliwości, że odszkodowanie 

i zadośćuczynienie powinny pokryć pełną szkodę i naprawić krzywdę niesłusznie tymczasowo 

pozbawionemu wolności.
7
  

 Zgodzić trzeba się z opinią Sądu Najwyższego, że ustalając wysokość zadośćuczynienia za 

doznaną krzywdę należy wziąć pod uwagę szerokie spektrum okoliczności. Nie budzi sprzeciwu, ani 

w judykaturze,
8
 ani w doktrynie,

9
 że wysokość zadośćuczynienia zależy przede wszystkim od wielkości 

doznanej krzywdy tj. sumy ujemnych przeżyć związanych z cierpieniami psychicznymi i fizycznymi 

pokrzywdzonego. Dla jej określenia nie bez znaczenia jest rodzaj naruszonego dobra, intensywność 

naruszenia, stopień dyskomfortu psychicznego związany z określonym uszczerbkiem, nieodwracalność 

skutków, stopień winy sprawcy, a także sytuacja majątkowa i osobista pokrzywdzonego.  

Słusznie, wobec tego, Sąd Najwyższy w komentowanym orzeczeniu poddał krytyce sposób 

ustalenia zadośćuczynienia poprzez określenie stawki dziennej, a następnie pomnożenie jej przez czas 

pozbawienia wolności. Jak uznał Sąd Najwyższy, krzywda ta wzrasta bardzo znacznie w miarę 

przedłużania się czasu niesłusznego pozbawienia wolności. Nie można ograniczyć się do ustalenia 

kwotowo dziennej sumy odszkodowania, a następnie mechanicznie pomnożyć jej przez czas 

pozbawienia wolności. Jak trafnie stwierdził Sąd Najwyższy w glosowanym wyroku: 

„[Odszkodowanie] powinno zatem obejmować wszystkie ustalone okoliczności towarzyszące 

niesłusznemu aresztowaniu, jak i ich aktualne konsekwencje dla życia zwolnionego, gdyż dopiero wtedy 

dostrzegalna jest w pełni krzywda wyrządzona niesłusznie pozbawionemu wolności”. Ocena stopnia 

doznanej krzywdy i wysokość zadośćuczynienia za jej wyrządzenie jest trudna do skonkretyzowania 

w formie pieniężnej.
10

 Musi być ona zindywidualizowana uwzględniając osobiste cechy każdej osoby 

pokrzywdzonej.
11

 A fortiori, w ocenie wysokości zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę nie 

można kierować się jedynie długością niesłusznego uwięzienia. Nie należy w żadnej mierze kierować 

się wyliczeniami zadośćuczynienia za doznaną krzywdę przy pomocy przelicznika określonego 

w art. 33 § 3 kodeksu karnego, czy innych podobnych równoważników.
12

  

 Uregulowane w rozdziale 58 k.p.k. odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe 

aresztowanie lub zatrzymanie dochodzone jest w trybie procesu karnego, lecz jest roszczeniem 

                                                           
7 Vide: T. Grzegorczyk, J. Tylman, op. cit., s. 919.  
8 Vide: wyrok SN z 4.7.1969 r. (I PR 178/69), „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna” 1970, Nr, poz. 71 z glosą 

A. Szpunara, „Państwo i Prawo” 1970, z. 8-9, s.412); wyrok SN z 28.6.2005 r. (CK 7/05, niepubl.); wyrok SN z 5.10.2005 r. (I PK 
47/05), „Monitor Prawniczy” 2006, Nr 4 , s.208.  
9 Vide: J. Jastrzębski, Kilka uwag o naprawieniu szkody niemajątkowej, „Palestra” 2005, z.3-4; K. Pietrzykowski, op. cit., s. 1732-

1733; Z. Radwański, A. Olejniczak, op. cit., s. 265.  
10 Vide: J. Grajewski (red.), op.cit., s. 416.  
11 Confer: SN WZ 114/80, niepubl.  
12 Vide: postanowienie SN z 24 czerwca 1991 r., III KRN 99/93, „Wokanda” 1993, nr 11, s. 11; SA w Łodzi II Aka 13/08, 
„Prokuratura i Prawo” 2009, nr 5, poz.48.  
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o charakterze cywilnoprawnym.
13

 Ugruntowane w orzecznictwie Sądu Najwyższego jest, że do zasad 

określania wysokości odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie 

„mają zastosowanie wprost przepisy kodeksu cywilnego”.
14

 Pogląd ten został zaaprobowany przez 

doktrynę.
15

 Dotyczy to w szczególności przepisu art. 445 k.c., który stanowi, iż zadośćuczynienie 

powinno być odpowiednie, czyli w miarę możliwości w pełni naprawiające krzywdę wyrządzoną 

pokrzywdzonemu. Wysokość zadośćuczynienia nie może być, ani rażąco wygórowana, ani rażąco 

niska
16

 i nie może być ustalana w sposób mechaniczny.
17

  

 W glosowanym orzeczeniu słusznie Sąd Najwyższy negatywnie odniósł się do niezasądzenia 

na rzecz wnioskodawcy kosztów zastępstwa procesowego w związku ze skorzystaniem przez niego 

z pomocy prawnej pełnomocnika. Nie można zgodzić się z poglądem wyrażonym w postanowieniu
18

 

Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 2002 roku, zgodnie z którym dochodzącemu odszkodowania lub 

zadośćuczynienia nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z ustanowieniem 

pełnomocnika, nawet jeśli roszczenie uwzględniono. Powyższego stanowiska nie da się obronić 

po wyroku
19

 Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lipca 2006 roku, w którym stwierdził niezgodność 

z Konstytucją art. 632 pkt 2 k.p.k. oraz po zmianie tego przepisu ustawą z dnia 7 marca 2007 roku 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego. Trybunał uznał, że niedopuszczalne jest 

w demokratycznym państwie prawnym, aby strona, która obroniła swoje stanowisko musiała ponosić 

koszty postępowania. Zupełnie nietrafnym jest również pogląd, iż skoro art. 620 k.p.k. stanowi, 

że: „wydatki związane z ustanowieniem obrońcy lub pełnomocnika wykłada strona, która 

go ustanowiła” to należy uznać, że ostatecznie strona musi te wydatki ponieść. Wydatki te będą miały 

charakter tymczasowy, ponieważ, na mocy art. 626 § 1 k.p.k., to sąd - w orzeczeniu kończącym 

postępowanie w sprawie - ostatecznie określi, kto ponosi koszty procesu, do których zaliczane są koszty 

ustanowienia pełnomocnika. 

 

                                                           
13 Vide: T. Grzegorczyk, J. Tylman, op. cit., s. 914.  
14 Vide: Postanowienie SN I KZP 46/99 (LEX nr 146212); Uchwała SN z dnia 28 października 1993 r. (I KZP 21/93), 

w którym SN stwierdził: „Ogólnie przyjąć trzeba, że w kwestiach z zakresu prawa materialnego, nie uregulowanych w ustawie 

z 1991 r. i w rozdziale 50 kodeksu postępowania karnego [obecnie w rozdziale 58 kodeksu postępowania karnego], mają wprost 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się zwłaszcza do problematyki zasad ustalania zaistnienia szkody i krzywdy 

(w tym również kwestia związku przyczynowego), określania wysokości odszkodowania, zadośćuczynienia, przyczynienia do 

powstania szkody, wyłączenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za powstałą szkodę, nadużycia prawa w rozumieniu art. 5 k.c., 
a także zasądzenia odsetek”.  
15 Vide: T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego, Kantor Wydawniczy „Zakamycze”, Kraków 1998, s.1082; F. Prusak, 

Komentarz do kodeksu postępowania karnego, Wydawnictwo Prawnicze, t. II, Warszawa 1999, s.1494; P. Hofmański, E. Sadzik, 
K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, C.H. BECK, t. II, Warszawa 1999, s.927; B. Bladowski, glosa 

do uchwały I KZP 21/93, „OPS” 1995, z.1, s.19 i n.  
16 Wyrok SN z 9.7.1970 r., III PRN 39/70, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych” 1971, Nr 3, poz.53. 
17 Vide: K. Pietrzykowski (red.), op. cit., s. 1736; wyrok S.A. w Białymstoku z 9.4.1991 r., I ACr 53/91, „Orzecznictwo Sądów 

Apelacyjnych” 1992, Nr 5, poz.50.  
18 Postanowienie SN z dnia 11 czerwca 2002 r., WZ 13/02, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Izba Wojskowa” 

2002, z. 11-12, poz. 103. 
19 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lipca 2006 r., SK 21/04, „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego” 2006, nr 7, 
poz. 88, o niezgodności z Konstytucją art. 632 pkt 2 k.p.k. 
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Przepis art. 632 pkt 2 k.p.k. w jego literalnym brzmieniu dotyczy postępowania karnego w jego 

głównym przedmiocie, jednak, jak wskazuje także doktryna,
20

 należy go interpretować 

prokonstytucyjnie. Należy pamiętać, że z art. 84 § 1 k.p.k. wynika, że zakres umocowania obrońcy 

rozciąga się także do czynności mających miejsce po uprawomocnieniu się wyroku, a na mocy 

art. 556 § 4 k.p.k. upoważnienie do obrony udzielone obrońcy w sprawie zachowuje moc jako 

upoważnienie do działania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu odszkodowawczym.
21

 

Zwrócenie uniewinnionemu, byłemu oskarżonemu kosztów pomocy prawnej i obciążenie go 

jednocześnie kosztami postępowania toczonego na podstawie rozdziału 58 k.p.k., doprowadziłoby do 

sytuacji zupełnie nielogicznej. Wychodząc od paradygmatu racjonalnego ustawodawcy, nie można 

dopuścić do sytuacji, w której zwalnia się od kosztów ustanowienia adwokata oskarżonego uznanego 

prawomocnym wyrokiem sądu za niewinnego, a następnie obciąża go kosztami postępowania 

odszkodowawczego, które jest tylko konsekwencją wcześniejszego błędnego działania organów 

państwowych. Niezwrócenie wnioskodawcy kosztów adwokackich byłoby niejako kolejną 

uciążliwością, która spotkałaby go w wyniku tego postępowania, które przecież ma mu szkodę 

naprawić, a krzywdę wynagrodzić. Potwierdza to Trybunał Konstytucyjny w cytowanym wyżej wyroku, 

gdzie stwierdza: „w państwie prawnym zasadą powinno być obciążenie kosztami postępowania tej 

ze stron, która w jego toku nie zdołała utrzymać swego stanowiska”. Zwrócił na to uwagę Sąd 

Najwyższy w glosowanym orzeczeniu twierdząc, iż: „w demokratycznym państwie prawnym, także 

w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie lub aresztowanie, strona 

dochodząca tych roszczeń nie może być obciążona kosztami procesu, jeżeli roszczenia jej okazują się 

zasadne”. Naruszona byłaby zasada sprawiedliwości w sytuacji, gdy osoba uniewinniona, dochodząca 

odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie, obarczona byłaby kosztami tego postępowania 

w postaci kosztów zastępstwa adwokackiego w razie uwzględnienia, choćby części jej roszczeń. Ergo, 

tak należy interpretować art. 632 pkt 2, aby ten nie naruszał przepisów Konstytucji, uznając 

za uzasadniony przypadek, w którym sąd przyznaje zwrot wynagrodzenia jednego pełnomocnika osobie 

dochodzącej odszkodowania za fakt jej wcześniejszego niesłusznego tymczasowego aresztowania.
22

  

 W sposób zdecydowany nie można zgodzić się z argumentem - co zresztą zrobił Sąd 

Najwyższy - że wnioskodawca powinien skorzystać z tzw. „prawa ubogich” i wystąpić o ustanowienie 

mu pełnomocnika z urzędu (art.88 w zw. z art.76 k.p.k.), a wtedy stosownie do art. 618 §2 pkt 11 w zw. 

z art. 554 §2 in fine k.p.k. koszty te obciążałyby Skarb Państwa. Zgodnie z art. 42 Konstytucji, każdy 

ma prawo wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu. Do 

zwrotu kosztów pomocy prawnej ma prawo także osoba, która sama dokonała wyboru adwokata 

i wygrała sprawę. O zasądzeniu kosztów pomocy prawnej decydować ma jedynie to, czy wnioskodawca 

                                                           
20 Vide: K. Boratyńska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, C.H. BECK, Warszawa 

2009, s. 1231.  
21 Nota bene: dopiero do działań obrońcy w postępowaniu wykonawczym potrzebne jest osobne pełnomocnictwo na mocy 

art. 8 § 1 k.k.w.  
22 SN WA 34/06, „Biuletyn Prawa Karnego Sądu Najwyższego” 2007, nr 2, s.24; S.A. w Katowicach II AKa 61/07, Krakowskie 
Zeszyty Sądowe 2007, z.7-8, s. 129; J. Grajewski (red.), op. cit., s. 419.  
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wykazał trafność wysuwanych roszczeń, niezależnie od tego, w jaki sposób został powołany 

pełnomocnik reprezentujący go w sprawie. Decydujący jest tu bowiem wynik sprawy, a nie sposób 

powołania obrońcy. Zasądzenie kosztów pomocy prawnej nie jest wynikiem trudnej sytuacji 

materialnej, lecz zasady, iż koszty ponosi strona, która sprawę przegrała. 

 

 Konkludując, należy stwierdzić, że komentowane orzeczenie Sądu Najwyższego zasługuje 

w pełni na aprobatę, stanowiąc jednocześnie ważny judykat wyznaczający kierunek wykładni 

i stosowania normy karnoprocesowej.  

 

Summary 

The  Gloss endorses Supreme Court's judgment from 20 X 2011 r.,( IV KK 137/11), which 

relates to extent of duty to redress the damage caused by unlawful arrest and to that, if it is possible, in 

proceeding regulated by the 58th section of Code of Criminal Procedure, to obtain reimbursement of 

legal representation costs under Article 632§ 2  of the Code of Criminal Procedure. 

Glossator held’s that the Supreme Court has rightly held that the damage must also take into 

account monetary liabilities, which drew family wrongly detained person to cover the cost of living 

during imprisonment. Compensation should cover  entire damage and redress entire moral injury,  which 

were suffered by detainee. In determining the amount of both compensation and redress  all the 

circumstances of the case should be considered. The applicant in proceedings  for damages should 

receive reimbursement of legal representation cost. 

 

Key words: 

Duty to redress the damage, compensation for damage, redress, detention pending trial, 

demand/ detention of a suspect (pre–trial detention), legal charges/court costs, legal 

representation, exemption from court costs. 

 

 

 

 

 

 

 


