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W nawiązaniu do pisma z dnia 21 października 2014 r., nr GMS-WP-173-

233/14, dotyczącego rządowego projektu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, 

przekazanego Prokuratorowi Generalnemu do wyrażenia opinii w trybie art. 3 ust. l 

pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, 

poz. 1599, z późn. zm.), uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko. 

Przedstawiony do zaopiniowania projekt ustawy - Prawo restrukturyzacyjne 

zawiera regulacje, w odniesieniu do których Prokurator Generalny zgłaszał 

wątpliwości, które wydają się pozostawać aktualne. Prokurator Generalny na etapie 

uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projektu przedstawił opinię w zakresie 

odnoszącym się do obszaru działania i zadań prokuratury, dotyczącą projektowanego 

przepisu karnego. Przepis ten ustanawiał odpowiedzialność kamą za działania dłużnika 

lub innej osoby uprawnionej do reprezentacji dłużnika, polegające na dostarczaniu 

nadzorcy, zarządcy lub sędziemu-komisarzowi nieprawdziwych informacji w celu ich 

wykorzystania w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub zatajaniu informacji mających 

istotne znaczeme dla przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. 

Przestępstwo to miało być zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. 



Wątpliwości podnoszone w stanowisku Prokuratora Generalnego dotyczyły 

konstrukcji wymienionego przepisu karnego, w którym jako ustawowe znamię czynu 

zabronionego proponowano pojęcie ocenne i nieostre - "informacje mające istotne 

znaczenie dla przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego ". Prokurator 

Generalny wskazał, że nieostrość tak skonstruowanego przepisu karnego może 

powodować dowolność weryfikowania znamion działania sprawcy, jako przesłanek 

jego odpowiedzialności karnej, jak również powodować, nawet w drodze uznanych 

metod wykładni, rozbieżności interpretacyjne i odmienne rozstrzyganie w podobnych 

lub tożsamych sytuacjach. Określenie w taki sposób czynu zabronionego może zatem 

stanowić naruszenie zasad poprawnej legislacji (art. 2 Konstytucji), jak również 

określoności i zupełności przepisów karnych (art. 42 ust. l Konstytucji). 

Projektodawca nie podzielił wątpliwości Prokuratora Generalnego i wskazał: 

że określenie "istotne" w odniesieniu do znamion ustawowych czynu zabronionego 

oraz w odniesieniu do okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną pojawia się 

w wielu miejscach Kodeksu karnego (art. 17 § l -podjął istotne starania, art. 27 

§ l -spodziewana korzyść ma istotne znaczenie, art. 41 § l -zagraża istotnym dobrom 

chronionych prawem, art. 112 pkt 3 - przestępstwa przeciwko istotnym polskim 

interesom gospodarczym) i wskazał jednocześnie, że weryfikacja takich okoliczności 

będzie następowała w toku postępowania restrukturyzacyjnego, które w pierwszej 

fazie nie będzie postępowaniem sądowym. 

W projekcie ustawy wniesionym do Sejmu projektowany przepis karny 

zawarty w Części V. Przepisy karne - art. 394 projektu, przy stanowieniu znamion 

czynu zabronionego posługuje się nadal pojęciem "informacji mających "istotne 

znaczenie dla przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego", ale dodatkowo 

w przepisie tym wskazano, że znamieniem penalizowanego zachowania jest 

nieudostępnienie informacji i dokumentów pozwalających wykonać obowiązek, 

o którym mowa w art. 56 ust. l, 5 i 7 oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o ofercie publicznej oraz warunkach wprowadzania instrumentów finąnsowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
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Przedstawiając powyższe, powołując się na obowiązek zapewmema 

określoności prawa, który stanowi element zasad poprawnej legislacji wynikających 

z art. 2 Konstytucji RP, pozwolę sobie jedynie zauważyć, że w przypadku uchwalenia 

ustawy zapewne praktyka zweryfikuje ewentualne wątpliwości związane 

ze stosowaniem przepisu kamego zawartego w - art. 394 projektu ustawy- Prawo 

restrukturyzacyjne. 


