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                                                                                                             Lublin, 6 czerwca 2016 r. 

 

Opinia 

Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do  

projektu z dnia 23 maja 2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw 

 

Opiniowany projekt zmierza do wprowadzenia do polskiego prawa karnego 

zmian mających w założeniu skutkować zwiększeniem efektywności mechanizmów 

służących pozbawiania sprawców przestępstw korzyści z nich osiąganych. Założenie to 

jest realizowane poprzez wprowadzenie kilku rozwiązań materialnoprawnych 

i procesowych, które łącznie można określić jako rozszerzony przepadek przedmiotów 

i korzyści. 

W szczególności projektuje się wprowadzenie możliwości orzeczenia przepadku 

przedmiotów i składników majątkowych przedsiębiorstwa, które służyło lub było 

przeznaczone do popełnienia przestępstwa, z którego sprawca osiągnął, chociażby 

pośrednio, korzyść majątkową znacznej wartości oraz w wypadkach wskazanych 

w ustawie, chociażby nie stanowiło własności sprawcy (art. 44a k.k.). W istniejącej już 

regulacji przepadku korzyści majątkowej (art. 45 § 1a i 3 k.k. oraz art. 33 § 1 i 3 k.k.s.) 

precyzuje się, że za korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia przestępstwa uważa się 

także wszelkie pożytki, jakie sprawca lub inny podmiot uzyskał z takiej korzyści. 

Ponadto zmienia się zakres przedmiotowy orzekania tego środka – poprzez 

umożliwienie orzekania go także w odniesieniu do sprawców działających w ramach 

zorganizowanej grupy lub związku, mającego na celu popełnianie przestępstw, a także 

w odniesieniu do każdego przestępstwa zagrożonego karą, której górna granica nie jest 

niższa, niż 5 lat pozbawienia wolności, o ile prowadziło lub mogło prowadzić 

do osiągnięcia korzyści majątkowej. Domniemanie pochodzenia korzyści z przestępstwa 

zostało poszerzone na mienie uzyskane w okresie 5 lat przed popełnieniem 
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przestępstwa. Modyfikuje się granice ustawowego zagrożenia w art. 296b k.k. tak, 

by czyn ten spełniał przesłanki określone w art. 45 § 2 k.k. Wprowadza się nadto nowe 

typy czynów zabronionych – z art. 258a k.k. i z art. 292a k.k., a także modyfikuje 

znamiona czynu z art. 269b. k.k. Zmiany w art. 294 §3 k.p.k. oraz w art. 132 § 2 k.k.s. 

modyfikują podstawy upadku zabezpieczenia majątkowego. Proponuje się też zmiany 

w zakresie wykonywania przepadku (art. 29b § 1 i 188 k.k.w.). 

Poza głównym nurtem tematycznym proponowanych zmian pozostają te części 

projektu, które dotyczą ekstradycji i europejskiego nakazu aresztowania, a także 

klauzuli bezkarności zawartej w art. 229 § 6 k.k. 

Projekt stanowi w znacznej mierze implementację dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia 

i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących 

z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 2014 r, s. 39). 

W projektowanym uregulowaniu art. 44a k.k. zastrzeżenia budzi sformułowanie, 

że chodzi o przypadki, kiedy 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. Sformułowanie to jest mało ostre. Orzekanie przepadku w sytuacji 

przypisania właścicielowi nieumyślności w zakresie tego, że dane mienie może być 

przeznaczone lub zostać użyte do popełnienia przestępstwa idzie zbyt daleko. Należy 

pamiętać, że tzw. nieumyślne pomocnictwo, którego formule odpowiada opisana w 

przepisie sytuacja, nie jest czynem zabronionym w polskim prawie karnym. Tymczasem 

projekt wprowadza możliwość orzekania przepadku składników przedsiębiorstwa, 

które służyło lub było przeznaczone do popełnienia przestępstwa w takiej właśnie 

sytuacji. Należy podkreślić, że przepadkowi zgodnie z projektem mogą podlegać 

wszystkie składniki przedsiębiorstwa, także te, które faktycznie nie służyły, ani nawet 

nie były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, o którym mowa. Proponowane 

rozwiązanie idzie zatem bardzo daleko, co nie jest uzasadnione. Całkowicie 

wystarczająca byłaby już istniejąca regulacja, ewentualnie wprowadzenie możliwości 

orzekania w określonych w przepisie warunkach przepadku składników 

przedsiębiorstwa, które w rzeczywiści były przeznaczone lub służyły do popełnienia 
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przestępstwa. Także i w tym wypadku warto jednak byłoby rozważyć, czy rzeczywiście 

konieczne jest orzekanie takiego przepadku w razie nieumyślności po stronie 

właściciela, czy innej osoby uprawnionej. Chodziłoby przecież o orzekanie przepadku w 

odniesieniu do osoby, która nie ponosi odpowiedzialności karnej.  Tym bardziej jednak 

należy uznać rozwiązanie przewidziane projektem za wadliwe. 

Uwagi odnoszące się do tego przepisu znajdują zastosowanie także 

do projektowanego art. 31a § 1 k.k.s. 

Za pomyłkę należy uznać proponowaną regulację art. 44a § 2 k.k. w zakresie, 

w jakim mowa tam o przestępstwie skarbowym. W przepisie winna być oczywiście 

mowa po prostu o przestępstwie. 

Proponowana zmiana art. 45 § 1 k.k. ma znaczenie przede wszystkim 

klaryfikacyjne, Wydaje się, że de lege lata pożytki też stanowią korzyści pochodzące 

z przestępstwa w rozumieniu art. 45 k.k. Stąd zapewne zmiana ta nie jest konieczna, 

choć jej wprowadzenie nie będzie istotną wadą.  

Wyżej sformułowane zastrzeżenia odnoszą się także do projektowanego art. 33 § 

1a k.k.s. 

W art. 45 § 2 k.k. największe wątpliwości budzi objęcie domniemaniem 

przestępnego pochodzenia majątku uzyskanego w okresie 5 lat przed popełnieniem 

przestępstwa. Należy je ocenić jako niedopuszczalne.  

Jest prawdą to, o czym mowa w uzasadnieniu projektu, że mogą mieć miejsce 

sytuacje, kiedy przestępczy proceder trwa latami, a sprawca zostaje skazany jedynie za 

jego fragment. Jednak nie można wyciągać wobec sprawcy konsekwencji 

prawnokarnych z powodu zaszłości, które nie zostały mu procesowo przypisane. 

W wypadku korzyści uzyskanych w czasie popełnienia przestępstwa lub po jego 

popełnieniu można domniemywać ich pochodzenie z przestępstwa – chociażby 

pośrednio. W wypadku, kiedy chodzi o korzyści uzyskane przed czasem popełnienia 

przestępstwa domniemanie takie jest niemożliwe, gdyż dana osoba nie może być 

uważana za sprawcę. Staje się nim dopiero w razie skazania, które dotyczy wszak 

konkretnego zdarzenia. Nie można domniemywać, że w okresie 5 lat przed 

popełnieniem czynu, za który sprawca został skazany, popełniał on takie same czyny, jak 

objęte skazaniem. Popełnienie czynu należy każdorazowo wykazać i procesowo sprawcy 
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udowodnić. Uregulowanie pozwalające na orzeczenie przepadku korzyści uzyskanych 

w okresie, kiedy sprawca nie popełnił jeszcze przestępstwa, które mu przypisano 

stanowić będzie obejście zasady domniemania niewinności w zakresie prawnokarnych 

skutków skazania i jako takie jest niedopuszczalne. 

Te same wady dotykają także projektowanego przepisu art. 33 § 2 k.k.s. 

W projektowanym art. 258a k.k. źródłem praktycznych wątpliwości będzie 

zapewne sformułowanie „utrzymując stałe kontakty z osobą uczestniczącą w takiej 

grupie lub związku”. Źródłem ich będzie także zapewne znamię braku pokrycia mienia 

w ujawnionych źródłach. Znamię to w praktyce może trudno poddawać się ocenie. Sama 

konstrukcja typu nasuwa wątpliwości gwarancyjne. Wydaje się, że sposób 

skonstruowania typu czynu zabronionego w praktyce może prowadzić do tego, że to 

oskarżony będzie musiał dowodzić swej niewinności, wykazując, że zakwestionowane 

przez organ procesowy składniki majątkowe mają jednak pokrycie w ujawnionych 

źródłach dochodu. Sytuacja taka jest trudna do zaakceptowania, zwłaszcza 

w odniesieniu do przypadków, gdy mienie zostanie zakwestionowane nie u osoby, której 

dowiedziono udziału w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym, lecz u osoby, 

która jedynie utrzymuje z taką osobą „stale kontakty”. Wadliwość tej regulacji 

powiększa wskazana wyżej okoliczność, że formułowanie "stałe kontakty" jest niejasne i 

może być różnie interpretowane. Należy unikać takiego określania podstaw stosowania 

środków reakcji prawnokarnej. 

Wątpliwości budzi wprowadzenie nowego typu quasi – paserstwa w art. 292a 

k.k., biorąc pod uwagę, że posiadanie jest pojęciem szerokim i może być różnie 

interpretowane. Można np. uważać, że rzecz znajdująca się na nieruchomości jest 

w posiadaniu jej właściciela, choćby on sam jej fizycznie nie dzierżył. W takim wypadku 

kwestią dowodową jest ustalenie strony wewnętrznej posiadania, a zatem tego, czy 

właściciel nieruchomości chciał tę rzecz posiadać, czy nie chciał. Tworzy to pole 

do trudności dowodowych i ewentualnych nadinterpretacji. Wydaje się, że wystarczająca 

w danym przypadku będzie dotychczasowa formuła klasycznego paserstwa, 

wymuszająca ustalenie, czy sprawca przedmiot przyjął. Dlatego pomysł wprowadzenia 

projektowanego typu należy ocenić krytycznie. 
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Za niezręczne należy uznać projektowane sformułowanie art. 188b § 3 k.k.w. 

w zakresie, w jakim mowa tam o tym, że w popełnieniu przestępstwa brało udział kilka 

osób. Jasnym jest, że chodzi tu o współdziałanie przestępne, jednak nie należy określać 

go jako udziału w przestępstwie, gdyż tej konstrukcji polskie prawo karne nie zna, co 

więcej, polskie rozwiązanie współdziałania przestępnego jest jakościowo obce koncepcji 

udziału w przestępstwie. Należy unikać choćby werbalnego sugerowania istnienia tej 

konstrukcji.  

 

 

r. pr. dr hab. Marek Kulik 

 


