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Opinia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych 

innych ustaw 

w związku z otrzymaniem do zaopiniowania rządowego projektu usta»!J o zmianie usta»!J -

Kodeks karny i niektórych innych ustaw, zauważa się, co następuje: 

Jak wynika z uzasadnienia projektu, zasadniczym celem nowelizacji jest wprowadzenie do 

polskiego prawa karnego zmian poprawiających efektywność mechanizmów służących 

pozbawianiu sprawców przestępstw korzyści, które osiągnęli ze względu na popełnienie czynów 

zabronionych. Ponadto projekt przewiduje regulacje, które zgodnie z intencją projektodawcy 

stanowią implementację cfyrekryU!)l Parlamentu Europejskiego i Racfy 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 

2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służąrych do popełnienia przestępstwa i korzyści 

pochodząrych z przestępstwa w Unii· Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014 r., str. 39). 

Przewiduje ona, że właściwe organy państwa powinny dysponować środami umożliwiającymi 

wykrywanie, zabezpieczanie i przepadek korzyści pochodzących z przestępstwa. W założeniu 

przepadek powinien w niektórych przypadkach obejmować wszelkie mienie pochodzące z 

działalności przestępczej. 

W związku z powyższym, projektodawca przedstawił kompleksową zmianę dwudziestu 

trzech ustaw. Do najważniejszych zmian zawartych w projekcie należy zaliczyć przede wszystkim: 

możliwość przepadku przedsiębiorstwa nienależącego do sprawcy przestępstwa (art. 44a k.k., art. 

48a k.k., art. 187a k.k.w., art. 188 § 2a k.k.w, art. 189a k.k.w, art. 195c k.k.w.), zmiany w 

definiowaniu korzyści majątkowej (art. 45 § la k.k. i art. 33 § la k.k.s.), zmiany w instytucji 

przepadku rozszerzonego (art. 45 § 2 k.k. i art. 33 § 2 k.k.s.) oraz rozszerzenie katalogu 

przypadków, w których jest możliwe orzeczenie przepadku (art. 45a § 2 k.k„ art. 43a k.k.s., art. 

132 § 2 k.k.s., art. 323 § 3 k.p.k.). 

Należy zauważyć, że co do zasady projekt czyni zadość celom określonym w dyrektywie. 

Niemniej jednak na tle poszczególnych rozwiązań można przedstawić następujące uwagi. 

Zgodnie z założeniem projektodawcy, efektem nowelizacji określonej w art. 1 pkt 2 ma być 

objęcie przepadkiem przedsiębiorstwa niestanowiącego własności sprawcy, jeśli przedsiębiorstwo 

służyło do popełnienia tego przestępstwa i ukrycia osiągniętej z niego korzyści (projektowany art. 

44a § 2 k.k.). Przepadek miałby być możliwy po przeprowadzeniu tzw. testu zamiaru, który 

wykazałby, czy właściciel przedsiębiorstwa chciał, aby przedsiębiorstwo służyło do popełnienia 



przestępstwa, albo na to się godził. Należy zauważyć, że „chęć" lub „godzenie się" na 

popełnienie przestępstwa to dwie formy zamiaru zawarte w Kodeksie karnym. Art. 9 § 1 k.k. 

stanowi bowiem, że czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to 

jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzj. Gdy zatem ustawodawca w 

kolejnych przepisach k.k. wprowadza do opisu znamion czynu lub przesłanek zastosowania 

instytucji formę umyślności, posługuje się zwrotem „zamiar", który dekoduje się za pomocą art. 9 

§ 1 k.k. W odniesieniu do opisu czynu sytuacja taka zachodzi w przypadku art. 118a § 2 pkt 5 i 6 

k.k., art. 165a k.k., art. 216 § 1 k.k., art. 252 § 4 i 5 k.k. oraz art. 255a § 1 k.k. Z kolei instytucje, w 

którym użyto tego zwrotu, można odnaleźć w art. 12 k.k., art. 13 § 1 k.k., art. 18 § 3 k.k., art. 115 

§ 2 k.k. Stąd proponuje się, by opis zawarty w projektowanym art. 44a § 2 zastąpić skróconą - i 

czytelniejszą - formą „zamiar". Wówczas przepis ten mógłby brzmieć następująco: W razje 

skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął, chociażby pośrednio, korzyść mf!Jątkową 

znacznęj wartości, sąd może orzec przepadek niestanowiącego własności sprawry przedsiębiorstwa osoby fizycznej 

albo jego równowartości~ jeżeli zgodnie z zamiarem właściciela przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego 

przestępstwa lub ukrycia osiągniętęj z niego korzyści. 

W dalszej kolejności wypada odnieść się do kwestii brzmienia projektowanego art. 45 § 

1a k.k. (art. 1 pkt 3 lit. a ustawy), który stanowi, że [.zla korzyść majątkową osiągniętą z popełnienia 
przestępstwa uważa się także pożytki z rzeczy lub praw stanowiąrych tę korzyść. Analogiczną regulację 

przewidziano w kodeksie karnym skarbowym, choć nie całkiem spójnie, bowiem mowa tam o 

pożytkach u~skanych z rzeczy (art. 33 § 1a k.k.s.). Wedle zamierzeń projektodawcy wyrażonych w 

uzasadnieniu projektu wskazane przepisy nie mają obecnie odpowiednika, choć zasadne jest, aby 

przepadek objął również pożytki. Nie kwestionuje się w tym miejscu wartości, jaką stanowi 

pozbawienie możliwości zachowania korzyści pochodzącej z przestępstwa, co zresztą wyraża 

topika prawnicza Nemo potest commodum capere de iniuria sua propria - „Nikt nie może czerpać 

korzyści z własnej nieprawości". Wątpliwości budzi wszak przekonanie, że w obecnym stanie 

prawnym przepadek pożytków z rzeczy lub praw stanowiących korzyść majątkową osiągniętą z 

popełnienia przestępstwa jest niemożliwa. Zgodnie z poglądem ugruntowanym w doktrynie 

prawa karnego, pojęcie korzyści majątkowej pochodzącej z popełnionego przestępstwa rozumie 

się szeroko. Komentatorzy obowiązującego przepisu wskazali, że tylko takie ujęcie jest spójne 

aksjologiczne i konsekwentne interpretacyjnie. Wyrazem tego przekonania jest uznanie, że 

„przepadek pożytków wynikających z przestępstwa powinien być czymś oczywistym w 

odniesieniu do każdego sprawcy, który taki pożytek odniósł" (zob. T. Bojarski, Uwagi o kierunkach 

zmian w kodeksie karnym z 1997 r. Charakterystyka ogólna, Lublin 2006, s. 22). W pojęciu korzyści 

majątkowej pochodzącej z popełnionego przestępstwa mieszczą się zatem pożytki z rzeczy, które 
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sprawca uzyskał, nawet wskutek legalnego jej przetworzenia. Za taką korzyść powszechnie uważa 

się również zyski osiągnięte dzięki popełnieniu przestępstwa oraz przychody sprawcy nie 

stanowiące zysku (zob. J. Raglewski, w: W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom 

I. Część I. Komentarz. do art. 1-52, WoltersKluwer 2016; R.A. Stefański, w: M. Filar (red.), Kodeks 

karny. KomentafZ.J WoltersKluwer 2016K. Szczucki, w: M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks 

karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz. do art. 32-116, Warszawa 2015; N. Kłączyńska, w: J. Giezek 

(red.), Kodeks karny. Część ogólna. KomentafZ.J WoltersKluwer 2012; zob. także szerokie ujęcie 

korzyści majątkowej w postanowieniu SN z dnia 26 sierpnia 2010 r., I KZP 12/10, OSNKW 

2010, nr 9, poz. 78). Rozwiązanie zawarte w projekcie powiela zatem uregulowania umieszczone 

odpowiednio w art. 45 § 1 k.k. oraz art. 33 § 1 k.k.s., przez co staje się ustawowym supeifluum. 

Mając powyższe na uwadze, przepisy te są zbędne, w związku z czym sugeruje się ich usunięcie w 

toku dalszych prac legislacyjnych. 

Ponadto wątpliwości budzi art. 165a § 2 k.k. dodany w art. 1 pkt 7 projektu. 

Proponowany przepis w myśl uzasadnienia projektodawcy wprowadza nowy typu czynu 

zabronionego, polegający na nieumyślnym wspieraniu działalności terrorystycznej. W założeniu 

chodzi o zapobieganie sytuacjom, w których zamiarem sprawcy nie jest objęte sfinansowanie 

konkretnego czynu terrorystycznego, osoby lub grupy osób (terrorystów), jednakże znane 

sprawcy okoliczności wskazują, iż takie przeznaczenie gromadzonego, przekazywanego lub 

oferowanego przezeń mienia jest wysoce prawdopodobne. Należy wszak spostrzec, że 

projektowany typ ze względu na zagrożenie karą pozbawienia wolności do lat 3 stanowi występek 

(art. 7 § 2 i 3 k.k.). W myśl art. 8 k.k. występek można zaś popełnić nieumyślnie tylko wówczas, 

gdy ustawa tak stanowi. Ustawa wymaga zatem tzw. klauzuli nieumyślności, a w jej braku czyn 

jest uważany wyłącznie za umyślny. Klauzula nieumyślności w przypadku projektowanego typu 

mogłaby przyjąć następujące brzmienie: Jeżeli sprawca czynu określonego w§ 1 dzjala nieumyślnie, a 

okoliczności czynu wzbudzają uzasadnione podejrzenie, że mienie ( . . . ) podlega karze pozbawienia wolności do lat 

3. 


