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Warszawa, 30 czerwca 2016 r. 

OPINIA 
 
 

Uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy  

– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 
 

Przepisy projektu ustawy przewidujące wprowadzenie instytucji tzw. rozszerzonej 

konfiskaty lub bardziej precyzyjnie rozszerzonego przepadku mienia wyrażają 

głębokie przekonanie autorów, że wszelki majątek sprawców przestępstw, a w 

niektórych wypadkach również majątek osób trzecich w jakikolwiek sposób mający 

związek z przestępstwem w istocie rzeczy pochodzi z przestępstwa. 

Podstawą instytucji konfiskaty rozszerzonej jest wprowadzenie zespołu domniemań 

prawnych  skutkujących przerzuceniem ciężaru dowodu legalnego pochodzenia mienia 

zagrożonego przepadkiem na oskarżonego lub osobę w której władaniu mienie takie się 

znajduje. Na podkreślenie zasługuje fakt, że chodzi tu nie tylko o osoby którym sprawca 

przestępstwa zbył mienie  w wyniku pozornych czynności prawnych bądź nieodpłatnie, ale 

również o osoby trzecie, które legalnie nabyły takie mienie w drodze ekwiwalentnej umowy 

kupna . Chodzi tu również o takie osoby jak np. spółki kapitałowe prawa handlowego, których 

przedsiębiorstwa mogły zostać wykorzystane w jakiejś formie działalności przestępczej np. 

przez nieuczciwych menadżerów. I tak proponowana treść art.44a § 1 k.k. pozwala sądowi 

orzec przepadek składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa w wypadku skazania 

sprawcy przestępstwa który chociażby pośrednio odniósł korzyści majątkowe znacznej 

wartości jeżeli jego służyło ono lub było przeznaczone do popełnienia tego przestępstwa, 

chociażby nie stanowiło własności sprawcy. Identyczna  konstrukcja prawna przewidziana 

została w Kodeksie karnym skarbowym – art. 31a §1. W obu propozycjach przesłanką 

orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa jest ustalenie, że właściciel lub inna osoba 

uprawniona na skutek niezachowania  ostrożności wymaganej w danych okolicznościach 

przewidywała lub mogła przewidzieć, że może ono służyć lub być przeznaczone do 

popełnienia przestępstwa. 

Pomijając kwestie terminologiczne wprowadzające niejasne i nieprecyzyjne pojęcia  

„należytej ostrożności” czy „osoby uprawnionej” należy postawić pytanie o relacje 

proponowanych przepisów do przepisów obowiązującego kodeksu spółek handlowych. O ile 
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w wypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza na podstawie wpisu do 

ewidencji działalności gospodarczej lub ewentualnie spółek osobowych prawa handlowego 

bezpośrednio zarządzanych lub nadzorowanych przez współwłaścicieli można (nie bez 

pewnych zmian i doprecyzowania) bronić proponowanego rozwiązania to w wypadku spółek 

kapitałowych w ogóle nie mógł by mieć on zastosowania. Nie można bowiem przyjmować, 

aby przy wielości udziałowców czy akcjonariuszy, których aktywność sprowadza się co 

najwyżej do uczestniczenia w zgromadzeniach wspólników lub w walnych zgromadzeniach w 

spółkach akcyjnych można było skutecznie konstruować powinności zachowania należytej 

ostrożności  obarczając ich obowiązkami nie wynikającymi z przepisów prawa handlowego, a 

więc  będącymi ponad prawami i obowiązkami korporacyjnymi. 

Związane z powyższymi zmianami propozycje dotyczące zmian w przepisach 

postępowania karnego dotyczące instytucji zabezpieczenia majątkowego umożliwiające 

rozporządzenie zajętym w toku postępowania karnego mieniem - nawet pomimo istnienia 

negatywnych przesłanek wydania końcowego wyroku skazującego (przedawnienie 

karalności, niepoczytalność sprawcy), a także np. w wyniku późniejszego uniewinnienia 

następującego często po kilku latach i przerwie wynikającej z zawieszenia postępowania 

oceniam jako sprzeczne z obowiązującym przepisem art. 64 Konstytucji RP gdyż w efekcie 

należy czytać proponowane zmiany w kontekście przewidzianego w projekcie sposobu 

praktycznej nacjonalizacji zabezpieczonego mienia po upływie 3 lat od prawomocnego 

umorzenia postępowania w sprawie lub zawieszenia takiego postępowania. Po upływie 

wskazanego wyżej okresu  (trudno ocenić dlaczego np. 3 lat, a nie pięciu) Skarb Państwa 

nabywać ma własność zabezpieczonego mienia, chyba że osoba zainteresowana wykaże „ 

legalność pochodzenia mienia i środków służących do jego nabycia”. 

Ponownie pomijając kwestie terminologiczne jak np. „osoba zainteresowana” 

sugerujące jedynie osobę która mogła by mieć interes prawny w dochodzeniu swoich praw 

do zabezpieczonego mienia lub jego części to rozwiązanie prawne wymaga w mojej ocenie 

co najmniej uzupełnienia co stanie się w wypadku przejęcia przez Skarb Państwa mienia 

osoby, która po kilku latach staje przed sądem i zostaje uniewinniona od popełnienia 

stawianych jej aktem oskarżenia zarzutów. 

Podobne w swym końcowym efekcie skutki nacjonalizacyjne realizuje proponowany 

przepis art. 292a k.p.k. przewidujący zabezpieczenia grożącego przepadku składników i 

praw majątkowych przedsiębiorstwa przez ustanowienia nad nim przymusowego zarządu. 

Na marginesie jedynie należy zauważyć że zarządca przedsiębiorstwa nie jest tożsamy z 

zarządcą przymusowym którego pozycja unormowana jest w art. 752 k.p.c  i którego rola jest 

zupełnie inna niż rola i pozycja zarządcy w proponowanym przepisie. Dotychczas to przede 

wszystkim zarządcę powoływał sąd i zarządca taki miał za zadanie uzyskiwanie dochodów 
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pozwalających  na zaspokojenie uprawnionego. Tymczasem zarządcę w projektowanym 

rozwiązaniu wyznaczać ma organ wydający postanowienie o zabezpieczeni u spośród 

nieznanego kręgu osób uznanych w sposób nieokreślony za kompetentnych. Zadanie 

takiego zarządcy stosownie do postanowień §3 i 4 przepisu 292a polegać ma prowadzeniu 

czynności w toczącym się postępowaniu karnym jak poszukiwanie dowodów i ustalenie 

składników mienia mających podlegać przepadkowi i uzyskać informacje o działalności 

przedsiębiorstwa. Niezależnie od nie rozwiązanego w mojej ocenie prawnej problemu relacji 

zarządcy przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej będącej właścicielem przedsiębiorstwa lub 

wielu przedsiębiorstw w rozumieniu art. 55.1 k.c. to pomieszanie funkcji zarządcy 

uregulowanej przepisami k.p.c. i  jakiegoś zarządcy śledczego przygotowującego praktycznie 

nacjonalizację przedsiębiorstwa jest niedopuszczalne. 

Zupełnie niezrozumiała jest propozycja zmiany zawarta w art.45 §2 k.k. Według 

autorów projektu za korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa ma być uznane mienie 

nabyte („objęte we władanie”) przez sprawcę przestępstwa w ciągu pięciu lat (dlaczego 

uznano za właściwy okres pięcioletni, a nie np. trzyletni tego nie wiemy, ale każdy okres 

sprzed popełnienia przestępstwa jest niedopuszczalnym uznaniem odpowiedzialności za 

czyny nie popełnione) przed popełnieniem przestępstwa niezależnie od tytułu prawnego 

nabycia takiego mienia. Podobnie zresztą jak domniemanie przewidziane w § 3 

sprowadzające się do uznania że każdy nabywca mienia stanowiącego korzyść uzyskana z 

popełnienia przestępstwa, niezależnie od tytułu prawnego nabycia, a więc również kupujący 

na podstawie ekwiwalentnej umowy należą do sprawcy przestępstwa naruszają art. 64 ust.1 

i 2 Konstytucji RP. 

Przyjęcie przez autorów projektu założenia, że majątek sprawcy poważnego 

przestępstwa popełnionego w sposób zorganizowany w wypadku osiągnięcia korzyści 

znacznej wartości  w całości pochodzi z działalności przestępczej narusza podstawową 

zasadę gwarancyjną kodeksu karnego wyrażoną w art.1§1 k.k. iż odpowiedzialność ponosi 

się za popełniony czyn zabroniony, którego popełnienie jest udowodnione przed właściwym 

sądem.  

Zastosowanie postulowanych domniemań prawnych warunkujących realizację 

rozszerzonego przepadku mienia  na podstawie udowodnienia sprawcy popełnienia czynów 

zabronionych czy to w ramach zorganizowanej grupy przestępczej czy to w sposób czyniący 

z przestępstwa stale źródło dochodów albo też przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat 

pozbawienia wolności w ogólnych jedynie zarysach zgodne jest dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/42/UE znacznie wykraczając poza dopuszczalne granice 

zakreślone dla zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełniania przestępstwa i 

korzyści pochodzących z przestępstwa. W mojej ocenie została ona potraktowana jako 
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pretekst do zaproponowania równie radykalnych co niesprecyzowanych instytucji prawnych 

wkraczających zbyt daleko w prawa własności przede wszystko osób trzecich, a w 

szczególności mogących stanowić realne zagrożenie dla osób prawnych będących spółkami 

kapitałowymi. Zwalczanie przestępczości nie może odbywać  się przy pominięciu, a nawet 

znegliżowaniu podstawowych praw obywatelskich do których należy prawo do poszanowania 

mienia. 

Ostatecznie również należy analizować proponowane zmiany w kontekście 

systemowych aktów prawnych jak ustawa o prokuraturze czy ustawa o policji które mogą 

stwarzać niebezpieczeństwo nadużyć i zbyt pochopnego stosowania proponowanych 

rozwiązań w wypadku ich przyjęcia. Propozycja ta jest zagrożeniem dla swobody 

prowadzenia działalności gospodarczej, dla ochrony własności majątku i można ja 

rozpatrywać także w kategoriach prymatu politycznego interesu władzy państwowej nad 

przedsiębiorcą. 
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Gospodarczy Gabinet Cieni BCC – think tank, który powstał w kwietniu 2012 r., aby wspierać działania rządu 

służące gospodarce oraz inspirować i monitorować prace resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju 
przedsiębiorczości. To gabinet gospodarczych fachowców, będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień 
zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka. Więcej: http://www.bcc.org.pl/Gospodarczy-Gabinet-Cieni.4241.0.html 
Relacje z posiedzeń: http://www.bcc.org.pl/Relacje-z-posiedzen-GGC.5471.0.html 
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