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Przepadek i środki kompensacyjne 
w projektowanej nowelizacji Kodeksu karnego

Janusz Raglewski*

Streszczenie

Rozważania zawarte w artykule poświęcone są jednemu z pomysłów legisla-
cyjnych przewidzianych w opracowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Kar-
nego projekcie obszernej nowelizacji obowiązującego Kodeksu karnego (w re-
dakcji z 5.11.2013 r.). Chodzi o wyodrębnienie rozdziału 5a (mającego nosić tytuł 
„Przepadek i środki kompensacyjne”), w którym umieszczone są obecne środki 
karne o charakterze majątkowym, takie jak przepadek, nawiązka oraz obowią-
zek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Są to sankcje 
karne służące przede wszystkim realizacji idei kompensaty. Taki zabieg legisla-
cyjny oznacza, że zgrupowane w nowym rozdziale instrumentarium prawnokar-
ne cechuje się odmiennym charakterem od środków karnych. Autor analizuje 
znaczenie tej zmiany, a także proponowane modyfikacje kształtu normatywnego 
sankcji karnych znajdujących się w nowym rozdziale obecnej kodyfikacji karnej. 
Ich ocena nie jest zresztą jednolita. Można bowiem wskazać zarówno takie, do 
których należy odnieść się zdecydowanie pozytywnie, jak i takie, które nie wno-
szą w istocie nowej treści normatywnej (gdyż ich rola sprowadza się do wyjaśnie-
nia ewentualnie mogących się pojawić trudności interpretacyjnych), ale nie brak 
i takich, które wymagają zdecydowanie negatywnej oceny. Generalnie stwierdzić 
jednak wypada, że wprowadzenie prezentowanego rozwiązania legislacyjnego, 
nieznajdującego odpowiednika w żadnej z dotychczasowych polskich kodyfikacji 
karnych, zasługuje na poparcie. 

* Doktor habilitowany nauk prawnych, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adwokat.
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I. Opracowana przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego obszerna nowe-
lizacja obowiązującego Kodeksu karnego1 dotyczy przesłanek odpowiedzialno-
ści karnej za przestępstwa, środków prawnokarnej reakcji stosowanych wobec 
ich sprawców oraz opisu znamion poszczególnych typów czynów zabronionych. 
Z przebiegu dyskusji można odnieść wrażenie, że najmniej kontrowersyjne wyda-
ją się być modyfikacje w zakresie sankcji karnych. Do tego, że obserwowana w tej 
materii praktyka wymaga radykalnej zmiany, nikogo nie trzeba przekonywać. Pod 
rządami obowiązującej kodyfikacji karnej z 1997 r. funkcjonują cztery rodzaje 
następstw prawnokarnych, tj. kary, środki karne, środki związane z poddaniem 
sprawcy próbie (tzw. środki probacyjne) oraz środki zabezpieczające. Projektowa-
na nowelizacja przewiduje wyodrębnienie kolejnego. Chodzi o oryginalny pomysł 
legislacyjny, niemający swego odpowiednika w jakiejkolwiek z dotychczasowych 
polskich kodyfikacji karnych, a polegający na umieszczeniu w jednym rozdziale 
(po art. 43 KK) sankcji karnych służących realizacji idei kompensaty oraz prze-
padku. Ta zasadnicza jednostka podziału przepisów kodyfikacji (rozdział 5a) ma 
nosić tytuł „Przepadek i środki kompensacyjne”. Obejmować będzie dotychczaso-
we środki karne o charakterze majątkowym, takie jak przepadek, nawiązka oraz 
obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, z czym 
wiąże się uchylenie art. 39 pkt 4–6 KK. Objaśniając ratio legis takiego zabiegu le-
gislacyjnego, twórcy projektu stwierdzają, że: „Nie da się (…) uzasadnić karnego 
charakteru przepadku (jeśli nie ma być konfiskatą mienia) oraz odszkodowania 
i obowiązku zadośćuczynienia, które to środki mają typowo cywilistyczny cha-
rakter. Także nawiązka jest przede wszystkim środkiem kompensacyjnym.”2. Już 
w tym miejscu może się pojawić wątpliwość co do zasadności połączenia w jed-
nym rozdziale przepadku i sankcji karnych, których stosowanie służy realizacji 
idei kompensaty3. Co je bowiem łączy? Wydaje się, że chodzi o to, iż w minimal-
nym stopniu realizują cele penalne. Nie sposób z oczywistych względów kwe-
stionować, że obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę ma przede wszystkim cywilistyczny charakter. Niemniej jeśli chodzi o na-
wiązkę, w literaturze karnistycznej akcentuje się, że jej natura prawna jest złożo-
na. Zawiera bowiem zarówno elementy, które zbliżają ją do grzywny (jej rozmiar 
nie musi się zawsze pokrywać z wysokością spowodowanej szkody; nie musi być 
zawsze zasądzana na rzecz pokrzywdzonego), jak i takie, które upodobniają ją 
do odszkodowania cywilnoprawnego (niekiedy jej wysokość jest uzależniona od 
wysokości powstałej szkody, a także w sytuacji gdy zasądzana jest na rzecz pod-
miotu pokrzywdzonego przestępstwem)4. 

1 Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (w redakcji z 5.11.2013 r., opublikowany na stronie inter-
netowej o adresie: http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego/komisja-kodyfika-
cyjna-prawa-karnego-2009-2013/, stan na: 25.5.2014 r. Z uwagi na liczbę oraz znaczenie proponowanych zmian uprawnione wydaje się 
użycie określenia „wielka nowelizacja”.

2 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (w redakcji z 5.11.2013 r.), s. 13.
3 To, że orzekanie przepadku nie służy kompensacie szkody wyrządzonej przestępstwem, nie oznacza, iż jakikolwiek fragment jego regula-

cji nie ma takiego charakteru. Chodzi w szczególności o rozwiązanie normatywne przewidujące zwrot przedmiotu zagrożonego przepad-
kiem osobie uprawnionej (art. 44 § 5 KK).

4 Zobacz m.in.: K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Kraków 1998, s. 365; M. Czech-Osowicz, Nawiązka w Kodeksie 
karnym i w przepisach pozakodeksowych – zagadnienia wybrane, CzPKiNP 2004, Nr 2, s. 141–166.
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Prezentowany zabieg legislacyjny oznacza, że zgrupowane w nowym rozdzia-
le instrumentarium prawnokarne cechuje się odmiennym charakterem niż środki 
karne. Abstrahując od kwestii prawidłowości konstrukcyjnej z perspektywy zało-
żeń dogmatyki prawa karnego, warto zastanowić się nad tym, jaki jest praktycz-
ny wymiar proponowanej modyfikacji. Wydaje się, że niewielki. Być może zamie-
rzeniem projektodawców było ograniczenie możliwości stosowania w wypadku 
tego rodzaju środków zasad i dyrektyw sądowego wymiaru kary. Przypomnieć 
wypada, że zgodnie z art. 56 KK: „Przepisy art. 53, art. 54 § 1 oraz art. 55 stosuje 
się odpowiednio do orzekania innych środków przewidzianych w tym kodeksie”. 
Trafnie bowiem zwraca się uwagę, że: „Z uwagi na funkcje środka karnego w po-
staci obowiązku naprawienia szkody oraz przepadku korzyści w bardzo ograni-
czonym zakresie dyrektywy wymiaru kary mogą kształtować ich rozmiar i zakres. 
Wyznaczony jest on bowiem celami kompensacyjnymi (obowiązek naprawienia 
szkody) oraz rozmiarem bezprawnie osiągniętej korzyści (przepadek)”5. Z punktu 
widzenia przesłanek stosowania cytowanego zapisu ustawowego wprowadze-
nie jednak nowej klasyfikacji legislacyjnej przepadku, obowiązku naprawienia 
szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz nawiązki niewiele zmieni. 
Nie budzi bowiem wątpliwości, że także przy nowym ujęciu będą się one kwa-
lifikować do występującej w tym przepisie kategorii „środków przewidzianych 
w kodeksie”. Nie ogranicza się ona bowiem wyłącznie do środków karnych, lecz 
obejmuje także m.in. środki związane z poddaniem sprawcy próbie, środki zabez-
pieczające, instytucje sądowego wymiaru kary6. Obejmować będzie zatem także 
przepadek i środki kompensacyjne. Trzeba również pamiętać, że już de lege lata 
istnieją podstawy do stwierdzenia, że przepisy art. 53, art. 54 § 1 oraz art. 55 nie 
znajdują zastosowania do tego typu prawnokarnego instrumentarium na podsta-
wie art. 56 KK. Przepis ten zawiera bowiem klauzulę o „odpowiednim stosowaniu 
przepisów”. Taka formuła jurydyczna oznacza, że mogą być one modyfikowane 
z uwagi na specyfikę materii, do której są odnoszone. Może to polegać także na 
ich niestosowaniu z uwagi na bezprzedmiotowość7. Można jednak bronić poglą-
du, że zaproponowana formuła klasyfikacyjna skłaniać będzie do istotnej mody-
fikacji ogólnych zasad i dyrektyw sądowego wymiaru sankcji karnej. 

Nadto można mieć zasadnicze wątpliwości, czy rzeczywiście mają rację twór-
cy proponowanej nowelizacji wyrażający kategoryczny pogląd, zgodnie z którym 
wszystkie postacie przepadku nie znamionują się karnym charakterem. Jakkolwiek 
tak postawiona teza może być broniona w wypadku orzekania przepadku przed-
miotów (korzyści) pochodzących z przestępstwa (producta sceleris), to już mam 
istotne wątpliwości, czy jest prawdziwa w odniesieniu do przepadku przedmiotów 
służących bądź przeznaczonych do działalności przestępczej ( instrumenta sceleris). 
Z oczywistych względów takie orzeczenie służyć ma utrudnieniu czy wręcz unie-
możliwieniu kontynuowania działalności przestępczej przez  pozbawienie sprawcy 

5 W. Wróbel, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1–116 KK, Warszawa 2012, s. 793.
6 W. Wróbel, [w:] A. Zoll (red.), op. cit., s. 793.
7 J. Nowacki, „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, PiP 1964, Nr 3. 
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koniecznych do tego „narzędzi”. Zwróćmy jednak uwagę, że taki cel jest analogicz-
ny chociażby do występującego przy orzekaniu środka karnego w postaci zakazu 
zajmowania określonego stanowiska (art. 41 KK). W ramach ogólnych uwag wpro-
wadzających zaznaczyć również wypada, że projektodawcy nie zdecydowali się na 
wprowadzenie istotnych modyfikacji obecnego kształtu jurydycznego przepadku 
oraz środków kompensacyjnych, poprawiając jedynie niektóre ich mankamenty. 

II. Prezentację proponowanych modyfikacji w kształcie normatywnym poszcze-
gólnych środków penalnych pomieszczonych w nowym rozdziale 5a KK rozpocząć 
wypada od instytucji poddanej największym modyfikacjom. Chodzi o przepadek. 
Spośród jego dwóch rodzajów (przepadek przedmiotów i przepadek korzyści ma-
jątkowych) więcej zmian proponuje się wprowadzić do drugiego. 

Rezygnacja z kwalifikacji przepadku jako środka karnego połączona jest z rezy-
gnacją z kwalifikacji go jako środka zabezpieczającego o charakterze administra-
cyjnym. Wiąże się z tym zmiana brzmienia art. 99 KK oraz uchylenie art. 100 KK. 
W związku z powyższym projekt przewiduje dodanie art. 45a KK o następującej 
treści: „Sąd może orzec przepadek, jeżeli społeczna szkodliwość czynu jest zniko-
ma, a także w razie warunkowego umorzenia postępowania lub stwierdzenia, że 
sprawca dopuścił się czynu zabronionego w stanie niepoczytalności, o której mowa 
w art. 31 § 18, albo zachodzi okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy czynu za-
bronionego”. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy: „Planowany art. 45a 
zawiera treść normatywną określoną w dotychczasowym art. 100. Z punktu widze-
nia systematyki kodeksu karnego wydaje się lepszym rozwiązaniem umieszczenie 
regulacji dotyczącej przepadku w rozdziale obejmującym m.in. ten środek karny. 
W planowanym art. 45a przepadek przewidziany jest jako środek o charakterze 
administracyjnym. Zmiana w stosunku do art. 100 polega, oprócz zmian stylistycz-
nych, na wyraźnym wymienieniu możliwości orzeczenia przepadku w stosunku do 
sprawcy czynu zabronionego działającego w stanie niepoczytalności (art. 31 § 1). 
Nie jest to bowiem różna podstawa od sytuacji, gdy zachodzi okoliczność wyłącza-
jąca ukaranie sprawcy.”9. 

Już choćby pobieżna lektura proponowanego zapisu ustawowego przekonuje, 
że jego treść stanowi kompilację brzmienia art. 99 § 1 KK (w zakresie przepadku) 
oraz art. 100 KK10. W uzasadnieniu twórcy projektu ustawy nie objaśnili, jakie ra-
cje przemawiają za stwierdzeniem, zgodnie z którym opisany w art. 45a KK prze-
padek jest „środkiem o charakterze administracyjnym”. Nie sposób wskazać, skąd 
ma wynikać taki jego prawnokarny charakter. Mamy w tym wypadku do czynienia 
z rodzajem następstwa prawnokarnego popełnienia czynu zabronionego o nieokre-
ślonej naturze jurydycznej. Nie mieści się on bowiem w żadnej z istniejących ka-
tegorii. Nie został w szczególności wymieniony w katalogu środków karnych oraz 
8 Projektodawcy nie zdecydowali się na rezygnację z wprowadzającego w błąd określenia „niepoczytalności, o której mowa w art. 31 § 1 

KK”, sugerującego błędnie, że w Kodeksie karnym funkcjonuje jeszcze inny stan niepoczytalności, opisany w innym przepisie. Podobne 
zastrzeżenie można podnieść pod adresem sformułowania ustawowego „przepadek wymieniony w art. 39 pkt 4” (art. 99 § 1 KK), czy też 
„świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7” (art. 49 KK). 

9 Uzasadnienie projektu ustawy…, op. cit., s. 14.
10 Z niewiadomych przyczyn twórcy projektu odwołali się wyłącznie do art. 100 KK, pomijając zupełnie obecny art. 99 KK.
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w rozdziale poświęconym środkom zabezpieczającym. A zatem przepadek w myśl 
proponowanych rozwiązań pozbawiony jest jednoznacznej kwalifikacji prawnokar-
nej. Nadto niezbyt jasno jawi się zawarte w cytowanym fragmencie uzasadnienia 
stwierdzenie, zgodnie z którym popełnienie czynu zabronionego przez niepoczytal-
nego sprawcę nie różni się podstawą od sytuacji, gdy zachodzi okoliczność wyłącza-
jąca ukaranie sprawcy. Brzmienie zarówno obowiązujących, jak i proponowanych 
zapisów ustawowych jednoznacznie zdaje się przesądzać tę kwestię. W wypadku 
„okoliczności wyłączających karalność” czynu nie chodzi o wszystkie przesłanki 
skutkujące wyłączeniem odpowiedzialności karnej. W przeciwnym wypadku zbęd-
ne byłoby odrębne wymienianie w obecnym art. 99 § 1 KK, czy też proponowanym 
art. 45a KK, podstawy orzekania przepadku w postaci niepoczytalności, a więc oko-
liczności wyłączającej odpowiedzialność karną z uwagi na niemożność przypisania 
sprawcy czynu zabronionego winy11. 

Proponowane zmiany w konstrukcji przepadku sprowadzają się zasadniczo do 
następujących modyfikacji: 

1)  zmiany formy świadczenia substytuującego orzeczenie przepadku przed-
miotów określonego w art. 44 § 4 KK; 

2)  zmiany brzmienia przepisu art. 45 § 3 KK, zgodnie z którym: „Jeżeli mienie 
stanowiące korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa, o którym mowa 
w § 2, zostało przeniesione na osobę fizyczną, prawną lub jednostkę orga-
nizacyjną niemającą osobowości prawnej, faktycznie lub pod jakimkolwiek 
tytułem prawnym, uważa się, że rzeczy będące w samoistnym posiadaniu 
tej osoby lub jednostki oraz przysługujące jej prawa majątkowe należą do 
sprawcy, chyba że na podstawie okoliczności towarzyszących nabyciu nie 
można było przypuszczać, że mienie to chociażby pośrednio, pochodziło 
z czynu zabronionego”. Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy nowelizacyjnej: 
„Proponowana zmiana § 3 w art. 45 ma na celu wzmocnienie funkcji gwa-
rancyjnej tego przepisu. Projektowana redakcja wymaga ustalenia przenie-
sienia mienia stanowiącego korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa 
na osobę trzecią, a nie tylko dużego prawdopodobieństwa takiego przenie-
sienia. W proponowanej redakcji kładzie się nacisk na dobrą wiarę osoby 
przejmującej mienie.”12. Konsekwencją tej modyfikacji jest zmiana art. 45 
§ 6 KK; 

3)  uchylenie art. 45 § 4 KK, które „(…) uzasadnione jest procesowym charak-
terem tego przepisu”13; 

4)  zmiana brzmienia art. 45 § 5 KK na następujące: „W razie współwłasności 
orzeka się przepadek udziału należącego do sprawcy lub orzeka się nawiąz-
kę w wysokości równowartości tego udziału”. Modyfikacja ta ma mieć „(…) 
to samo uzasadnienie co propozycja dotycząca art. 44 § 4”14. 

11 J. Raglewski, Podstawy orzekania środków zabezpieczających o charakterze administracyjnym w Kodeksie karnym z 1997 r., Prok. i Pr. 
2002, Nr 4, s. 51.

12 Uzasadnienie projektu ustawy…, op. cit., s. 14. 
13 Ibidem, s. 14.
14 Ibidem, s. 14. 
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De lege lata w sytuacji niemożności orzeczenia przepadku przedmiotu (korzyści 
majątkowej) na gruncie obowiązującego stanu prawnego przewidziane jest orze-
czenie przepadku ich równowartości (art. 44 § 4 KK, art. 45 § 1 KK)15. Przypomnijmy, 
że do 30.6.2003 r. funkcjonowała inna substytucyjna forma orzeczenia przepadku 
w postaci nałożenia na sprawcę obowiązku uiszczenia kwoty pieniężnej stanowią-
cej równowartość przedmiotów, które miały być objęte tym środkiem penalnym. 
W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizacyjnej z 13.6.2003 r.16 – likwidującej taką 
konstrukcję – próżno szukać wskazania racji, które zadecydowały o wprowadzonej 
zmianie. Wydaje się, że chodziło przede wszystkim o ujednolicenie świadczenia za-
stępującego orzeczenie przepadku przedmiotów z regulacją zawartą w art. 45 § 1 
KK (statuującą już od 1.2.2001 r. przepadek równowartości korzyści majątkowej17) 
oraz przewidzianą w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Nie bez znaczenia 
dla dokonanej nowelizacji substytucyjnej formy orzekania przepadku w Kodeksie 
karnym była zapewne także konieczność rozstrzygnięcia kontrowersji odnośnie do 
prawnokarnego charakteru obowiązku uiszczenia kwoty pieniężnej. Związane to 
było z brakiem wymienienia go w katalogu środków karnych (art. 39 KK). Nie był 
to jednak dobry pomysł legislacyjny. W szczególności ta nowa instytucja pozostaje 
w sprzeczności z istotą przepadku, z czym mamy do czynienia w sytuacji, spotyka-
nej niestety w praktyce18, orzekania przepadku abstrakcyjnie ujętej kwoty pienięż-
nej. Przepadek winien bowiem zawsze dotyczyć konkretnych przedmiotów (korzy-
ści majątkowych), które w jakikolwiek sposób byłyby zaangażowane w działalność 
przestępną. Trudno nie odnieść wrażenia, że stworzono konstrukcję odpowiadającą 
w istocie częściowej konfiskacie mienia. Przedmioty bądź środki pieniężne nie mu-
szą bowiem wykazywać związku z działalnością przestępczą. 

Uwzględniając powyższe, dobrze się stało, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa 
Karnego dostrzegła ten problem. Inną kwestią jest to, czy proponowana zmiana 
neutralizuje dotychczasowe kontrowersje. Proponuje się bowiem wprowadzenie 
następującego zapisu ustawowego: „§ 4. Jeżeli orzeczenie przepadku określonego 
w § 1 lub 2 nie jest możliwe, sąd może orzec nawiązkę w wysokości równowar-
tości przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa lub przedmiotów, 
które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa”. Konsekwen-
cją tego jest zmiana brzmienia art. 48 KK na następujące: „Nawiązkę orzeka się 
w wysokości do 100 000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej”. W tym wy-
padku bowiem wysokość nawiązki uzależniona jest od wysokości równowartości 
przedmiotów (korzyści majątkowych), jakie miały być objęte przepadkiem. Jak 
czytamy w uzasadnieniu projektowanej ustawy nowelizacyjnej: „Proponowana 

15 Taką postać świadczenia substytuującego przewiduje również art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmio-
tów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 768 ze zm.

16 Druk sejmowy IV kadencji, nr 869.
17 Wprowadzono go ustawą z 9.9.2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy – Prawo bankowe, Dz.U. Nr 93, poz. 1027. 
18 Jak przyjmuje się w orzecznictwie (post. SA w Lublinie z 29.6.2005 r., II AKz 154/05, OSA 2005, Nr 12, poz. 82): „Orzeczenie na podsta-

wie art. 45 KK środka karnego przepadku równowartości korzyści majątkowej pochodzącej z popełnionego przestępstwa (…) winno 
zawierać wskazanie określonego przedmiotu majątkowego lub prawa majątkowego w całości lub części albo też określoną kwotę pie-
niężną – adekwatnych do wartości tejże korzyści majątkowej, osiągniętej przez sprawcę w chwili czynu”.
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zmiana w art. 44 § 4 ma w zasadzie charakter porządkujący. Obowiązek uisz-
czenia odpowiedniej kwoty pieniężnej, w miejsce niemożliwego do orzeczenia 
przepadku przedmiotu, projekt określa jako nawiązkę. Daje to podstawę do 
traktowania takiego obowiązku jako środka kompensacyjnego. Ma to znaczenie 
dla ustalenia wykonania środków karnych, przepadku lub środków kompensacyj-
nych”19. Proponowana modyfikacja sprowadza się do wprowadzenia możliwości 
orzeczenia nawiązki zamiast dotychczasowego przepadku równowartości. Przed-
stawiona propozycja i jej uzasadnienie skłaniają do kilku uwag krytycznych. Po 
pierwsze nie sposób zgodzić się z kategorycznie sformułowaną tezą, że jej znacze-
nie jest w istocie jedynie porządkujące. Mamy w tym wypadku bowiem do czynie-
nia z naprawieniem oczywistego błędu legislacyjnego, przez zmianę świadczenia 
substytuującego orzeczenie przepadku. W wymiarze porządkującym następuje 
jedynie ujednolicenie w stosunku do regulacji z art. 44 § 3 KK, przewidującej, że 
w wypadku gdy orzeczenie przepadku przedmiotów, które służyły lub były prze-
znaczone do popełnienia przestępstwa, „(…) byłoby niewspółmierne do wagi po-
pełnionego czynu, sąd zamiast przepadku może orzec nawiązkę na rzecz Skarbu 
Państwa”. Przyjmując takie rozwiązanie, projektodawcy zignorowali w istocie za-
strzeżenia, jakie w piśmiennictwie karnistycznym były formułowane pod adresem 
tego przepisu przewidującego orzekanie nawiązki jako świadczenia zastępujące-
go orzeczenie przepadku przedmiotów. Pamiętać bowiem należy, co zresztą ak-
centuje projektowana nowelizacja (zakwalifikowanie nawiązki do kategorii środ-
ków kompensacyjnych), że pełni ona przede wszystkim funkcję zryczałtowanego 
odszkodowania. Nie sposób jednak w takiej sytuacji uznać Skarb Państwa za po-
krzywdzonego z tego powodu, że określony składnik majątkowy nie przeszedł na 
jego własność i któremu w związku z tym rekompensuje się to przez orzeczenie 
nawiązki20. Zgodzić wypada się z poglądem W. Wróbla, że jeśli zrezygnowawszy 
z orzekania przepadku określonych przedmiotów, „chce się mimo to ze wzglę-
dów kryminalnopolitycznych (prewencja ogólna?) obciążyć sprawcę symbolicz-
ną sankcją majątkową, to bardziej racjonalne byłoby odwołanie się do instytucji 
»świadczenia pieniężnego« (...). To właśnie świadczenie było pomyślane (...) jako 
sankcja spełniająca minimalne wymagania związane z prewencją generalną”21. 
Twórcy prezentowanego projektu ustawodawczego nie zdecydowali się na takie 
rozwiązanie być może z uwagi na fakt, że świadczenie pieniężne pozostało nadal 
środkiem karnym. 

III. Krytyka dotyczyć musi jednak przede wszystkim wprowadzenia zmiany art. 44 
§ 4 KK bez modyfikacji substytutu orzekania przepadku w zakresie przepadku ko-
rzyści majątkowej. Nie przewiduje się bowiem jakiejkolwiek zmiany  dostosowawczej 

19 Uzasadnienie projektu ustawy…, op. cit., s. 13–14. 
20 Wyrażono nawet pogląd, że w gruncie rzeczy w art. 44 § 3 KK nie występuje nawiązka, lecz „(…) jedynie tak mało szczęśliwie została 

przez ustawodawcę określona”. W. Cieślak, Nawiązka w polskim prawie karnym, Gdańsk 2006, s. 175. 
21 W. Wróbel, Środki karne w projekcie kodeksu karnego. Część II. Przepadek, PS 1995, Nr 11–12, s. 118. Podobnie „ta symboliczna sankcja 

majątkowa orzekana w razie odstąpienia od wymierzenia kary mogłaby być z powodzeniem orzekana w sytuacji swoistego odstąpienia 
od orzeczenia przepadku narzędzi przestępstwa”. P. Krzemińska, Przepadek przedmiotów służących lub przeznaczonych do popełnienia 
przestępstwa, s. 66. 

Janusz Raglewski, Przepadek i środki kompensacyjne w projektowanej nowelizacji Kodeksu karnego



Zeszyt specjalny (13)/2014

130

brzmienia art. 45 § 1 KK. W konsekwencji również po wejściu w życie tej nowelizacji 
przewidywać będzie orzekanie świadczenia substytuującego w postaci przepadku 
równowartości korzyści majątkowej22, a nie nawiązki. Druga wadliwość pozostawie-
nia niezmienionego art. 45 § 1 KK polega na tym, że orzekanie przepadku korzyści 
majątkowej pochodzącej z przestępstwa oraz jej równowartości ma charakter rów-
norzędny. Przepis nie zawiera żadnego zastrzeżenia normatywnego, które wskazy-
wałoby na subsydiarność tej ostatniej instytucji prawnokarnej. Takie rozwiązanie 
oznacza, że ustawodawca pozostawił swobodnemu uznaniu sądu wybór, co ma być 
objęte przepadkiem, tj. korzyść majątkowa czy też jej równowartość23. 

Zmiana art. 44 § 4 KK nie została powiązana z wprowadzeniem odpowiednich 
modyfikacji w zakresie pozostałych przepisów regulujących przepadek przedmio-
tów. Chodzi o art. 44 § 7 in fine KK, przewidujący świadczenie substytuujące orze-
czenie przepadku przedmiotów w postaci przepadku równowartości udziału spra-
wy we własności przedmiotu podlegającego przepadkowi, którego sprawca jest 
jedynie współwłaścicielem. Projektodawcy nie są zatem konsekwentni w rezygnacji 
z dotychczasowej formuły świadczenia substytuującego orzeczenie samego prze-
padku przedmiotów. Otóż w sytuacji gdy przedmiot zagrożony przepadkiem jest 
wyłączną własnością sprawcy, normatywnie wykluczona jest dopuszczalność orze-
czenia substytucyjnej formy przepadku, gdy ma on dotyczyć przedmiotów, których 
wytwarzanie, posiadanie, obrót, przesyłanie, przenoszenie lub przewóz stanowi 
przestępstwo. Z kolei gdy tego rodzaju przedmiot nie stanowi wyłącznej właściwo-
ści sprawcy przestępstwa, lecz jedynie objęty jest współwłasnością, dopuszczalne 
jest orzeczenie przepadku równowartości takiego udziału sprawcy. Wydaje się, że 
ingerencja ustawodawcy winna zmierzać w kierunku wyeliminowania możliwości 
orzekania przepadku równowartości tej kategorii przedmiotów24. 

W odniesieniu do proponowanych zmian art. 45 § 3 KK już wstępnie należy 
stwierdzić, że wydają się one zbyt zachowawcze. Przypomnieć wypada, że cho-
dzi w tym wypadku o jedno z tzw. domniemań prawnych odnośnie do wykazania 
przestępnego pochodzenia określonych korzyści majątkowych. W założeniu ma 
ono przeciwdziałać „(...) powszechnej w świecie przestępczym praktyce pozor-
nego pozbywania się (fizycznego lub jedynie formalnoprawnego) owoców prze-
stępstwa”25. Wprowadzenie takiej konstrukcji prawnej związane jest zatem ze 
spotykaną sytuacją transferu przez sprawcę składników majątkowych na inne 
podmioty w celu zapobieżenia orzeczenia ich przepadku. 

Istota wprowadzonej modyfikacji brzmienia art. 45 § 3 KK polega na dwóch 
zmianach służących wzmocnieniu aspektu gwarancyjnego w stosowaniu tego spe-
cyficznego rozwiązania jurydycznego. Po pierwsze przewiduje się zastąpienie ist-
niejącej dotychczas jednej z przesłanek domniemania z art. 45 § 3 KK w postaci 

22 Regulacja ta została wprowadzona ustawą z 9.9.2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karne-
go, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy – Prawo bankowe, Dz.U. Nr 93, 
poz. 1027 ze zm. 

23 J. Raglewski, [w:] A. Zoll (red.), op. cit., s. 698. 
24 J. Raglewski, [w:] M. Melezini (red.), System Prawa Karnego. Tom 6. Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, Warszawa 2010, 

s. 682–683.
25 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy, druk sejmowy nr 869, s. 17.
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wymogu ustalenia, że „okoliczności sprawy wskazują na duże prawdopodobień-
stwo (…), że sprawca przeniósł na podmiot trzeci (…) mienie stanowiące korzyść 
uzyskaną z popełnienia przestępstwa”, wymogiem, aby faktycznie ustalić dokona-
nie takiego przeniesienia. Istota drugiej modyfikacji polega na odmiennej przesła-
ne skutkującej obaleniem tego domniemania. De lege lata może to nastąpić przez 
przedstawienie przez podmiot, na który sprawca przestępstwa przeniósł składnik 
majątkowy, dowodu „zgodnego z prawem jego uzyskania”. Z kolei według propo-
nowanego brzmienia wystarczające jest, że „(…) na podstawie okoliczności towa-
rzyszących nabyciu nie można było przypuszczać, że mienie to chociażby pośred-
nio pochodziło z czynu zabronionego”.

Druga z prezentowanych zmian zasługuje z całą pewnością na pozytywną oce-
nę. Warto bowiem przypomnieć, że de lege lata na gruncie art. 45 § 3 KK powsta-
ją wątpliwości interpretacyjne w kwestii jurydycznego znaczenia zawartego w tym 
przepisie sformułowania: „dowód zgodnego z prawem ich uzyskania”. Prima facie 
mogłoby się bowiem wydawać, że chodzi o stwierdzenie, czy dokonana przez spraw-
cę czynność była legalna (np. czy została zachowana wymagana przepisami jej for-
ma). Przyjęcie takiego modelu interpretacyjnego pozostaje jednak w sprzeczności 
z istotną opisanego w powołanym przepisie domniemania, a nadto prowadziłoby do 
konsekwencji trudnych do zaakceptowania. Aplikacja instytucji z art. 45 § 3 KK opie-
ra się bowiem m.in. na założeniu, że nastąpiło prawnie skuteczne dokonanie przez 
sprawcę przestępstwa czynności przenoszącej mienie na podmiot trzeci. Należy za-
tem uznać za niewystarczające do obalenia tego domniemania samo przedstawienie 
dowodów na okoliczność dokonania określonych czynności prawnych (np. aktu no-
tarialnego poświadczającego nabycie składnika majątkowego). Przy takim założeniu 
sprowadzilibyśmy w istocie funkcję regulacji określonej w art. 45 § 3 KK do ochrony 
przestrzegania w obrocie wymaganej formy czynności prawnych. W piśmiennictwie 
prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym pojęcie „dowód zgodnego z pra-
wem ich uzyskania” odnosi się do dwóch sytuacji: 1) dowodu zgodnego z prawem 
uzyskania danych składników majątkowych przez sprawcę (obalający również do-
mniemanie z art. 45 § 2 KK); 2) dowodu braku wiedzy podmiotu trzeciego o tym, 
że nabyte przez niego od sprawcy składniki majątkowe pochodzą z przestępstwa26. 
Drugi z wymienionych warunków bez wątpienia nawiązuje do regulacji przewidzia-
nej w art. 169 KC. Stosowanie negatywnych konsekwencji dla podmiotów trzecich 
uzależnione jest zatem od dobrej lub złej wiary, jaka im towarzyszyła przy doko-
nywaniu transakcji polegających na przenoszeniu składników majątkowych przez 
sprawcę przestępstwa. Jak widać, projektodawcy wprowadzili do brzmienia przepi-
sów stanowisko prezentowane dotychczas w literaturze, kładąc nacisk na ochronę 
dobrej wiary osoby przejmującej określony składnik majątkowy27. 

Należy wyrazić natomiast istotne wątpliwości odnośnie do zasadności pierw-
szej z wymienionych proponowanych zmian brzmienia art. 45 § 1 KK, polegającej 
na wymogu ustalenia faktycznie dokonanego przeniesienia mienia stanowiącego 

26 K. Postulski, M. Siwek, Przepadek w polskim prawie karnym, Kraków 2004, s. 357–358.
27 Uzasadnienie prostu ustawy…, op. cit., s. 14. 
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korzyść uzyskaną z przestępstwa. Rozumiejąc intencje twórców proponowanego 
zapisu, wydaje się on nie być zgodny z założeniami funkcjonowania specyficznej 
konstrukcji jurydycznej z art. 45 § 3 KK. Nie zostało zresztą objaśnione, dlaczego 
dotychczasowy zapis – który i tak nie był praktycznie w ogóle stosowany – nie speł-
nia wymogów gwarancyjnych regulacji prawnokarnych i w związku z tym koniecz-
na była modyfikacja skutkująca jeszcze bardziej ograniczonym zakresem aplikacji 
instytucji z art. 45 § 3 KK. Wydaje się, że chcąc zmodyfikować brzmienie powo-
łanego przepisu, należało usunąć inną, wskazywaną już zresztą wcześniej w pi-
śmiennictwie karnistycznym28, wadliwość tej konstrukcji prawnej. Otóż brzmienie 
tego przepisu pozwala na przyjęcie, że wysłowione w nim domniemanie obejmuje 
wszystkie rzeczy będące w samoistnym posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej 
bądź jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz wszystkie przy-
sługujące tym podmiotom prawa majątkowe. Odwołując się do formuły wykładni 
funkcjonalnej, należy przyjąć, że podstawa domniemania dotyczy jedynie skład-
ników majątkowych transferowanych przez sprawcę na podmiot trzeci. Przyjęcie 
odmiennej koncepcji interpretacyjnej prowadziłoby do konsekwencji trudnych do 
zaakceptowania. Przykładowo przeniesienie przez sprawcę własności rzeczy o war-
tości 100 zł na osobę prawną dysponującą majątkiem wartości kilku milionów zło-
tych skutkowałoby objęciem tym domniemaniem całego majątku tego podmiotu.

IV. Projektowany rozdział 5a obecnego Kodeksu karnego przewiduje dwa rodza-
je środków kompensacyjnych. Chodzi o obecny środek karny w postaci obowiązku 
naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę29 oraz nawiązkę. 
W wypadku pierwszego z nich proponowane brzmienie art. 46 jest następujące: 
„§ 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej oso-
by uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia 
wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; prze-
pisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się. § 2. Zamiast 
obowiązku określonego w § 1 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, 
a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa – na 
rzecz osoby najbliższej. § 3. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia na 
podstawie § 1 albo nawiązki na podstawie § 2 nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu 
niezaspokojonej części roszczenia na drodze postępowania cywilnego”. W uzasad-
nieniu projektu ustawy objaśnia się, że: „Proponowana zmiana art. 46 zmierza do 
ułatwienia uzyskania przez pokrzywdzonego pełnego zaspokojenia roszczeń cywil-
noprawnych wynikających z popełnionego przestępstwa. Wprowadzenie tej zmia-
ny umożliwiłoby rezygnację z procesu adhezyjnego. Ponieważ środek z art. 46 § 1 
nie ma charakteru karnego, przewiduje się możliwość orzeczenia odszkodowania 
w pełnej wysokości, a nie jak dotychczas tylko częściowo pokrywającego szkodę. 
Należy też zrezygnować z zastrzeżenia o niestosowaniu przepisów cywilnoprawnych 

28 J. Raglewski, Materialnoprawna regulacja przepadku w polskim prawie karnym, Kraków 2005, s. 128.
29 Zachowuje jednocześnie swój charakter jako warunek probacyjny związany z instytucjami warunkowego umorzenia postępowania 

(art. 67 § 2 KK), czy też warunkowego zawieszenia wykonania kary (art. 72 § 2 KK). 
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dotyczących przedawnienia roszczenia. Ze względów praktycznych umożliwia się 
orzeczenie nawiązki zamiast odszkodowania lub zadośćuczynienia, w tym także dla 
osoby najbliższej w razie śmierci pokrzywdzonego spowodowanej przestępstwem 
popełnionym przez skazanego. W art. 46 § 3 przewidziana jest możliwość docho-
dzenia niezaspokojonej części roszczenia w drodze procesu cywilnego”30. 

Z zacytowanego fragmentu uzasadnienia projektu ustawy wynika, że mamy 
w tym wypadku do czynienia z niezwykle istotną modyfikacją jurydycznego kształ-
tu obecnej instytucji prawnokarnej opisanej w art. 46 KK, naprawiającą dotychcza-
sowe zbytnie ograniczenia w stosowaniu tego kompensacyjnego środka karnego. 
Wziąwszy jednak pod uwagę proponowane zapisy ustawowe, takie przekonanie 
byłoby błędne. Proponuje się bowiem wprowadzenie w istocie dwóch meryto-
rycznych zmian. Chodzi o rezygnację z ustawowego zastrzeżenia o niestosowaniu 
przepisów cywilnoprawnych dotyczących przedawnienia roszczenia31 oraz stwo-
rzenie podstawy normatywnej dla orzeczenia nawiązki z art. 46 § 2 KK na rzecz 
innego podmiotu niż pokrzywdzony czynem przestępnym. Pozostałe sprowadzają 
się do ustawowego zadekretowania poglądów przyjmowanych w piśmiennictwie 
i judykaturze. Nie znajduje w szczególności dostatecznego uzasadnienia norma-
tywnego stwierdzenie, że de lege lata nie jest możliwe orzeczenie obowiązku na-
prawienia szkody w pełnej wysokości. Przypomnieć wypada, że przepis art. 46 § 1 
KK stanowi wyraźnie, że sąd „(…) orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej 
przestępstwem szkody w całości albo w części (…)”. Nic nie stoi zatem na prze-
szkodzie, aby w postępowaniu karnym został orzeczony obowiązek naprawienia 
szkody w pełnej wysokości. Z całą pewnością, uwzględniając funkcję kompensa-
cyjną, której realizacji służy ten prawnokarny instrument, sąd winien w możliwe 
najszerszym zakresie orzekać ten obowiązek.

Żadnej nowej treści normatywnej nie przewiduje również proponowane brzmie-
nie art. 46 § 3 KK. Pozbawione bowiem kontrowersyjności jest przekonanie, zgod-
nie z którym: „Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w procesie karnym nie 
zamyka drogi pokrzywdzonemu do dalszego procesu cywilnego, jeżeli uzna on, że 
wszystkie jego roszczenia nie zostały przez sąd karny uwzględnione”32. Nie docho-
dzi w takiej sytuacji do naruszenia zasady ne bis in idem. Podobnie należy ocenić 
wprowadzenie wyraźnego zastrzeżenia, zgodnie z którym do orzekania obowiązku 
naprawienia szkody znajdują zastosowanie przepisy prawa cywilnego33. Wynika to 
już jednak choćby z zapisu wykluczającego stosowanie przepisów przewidujących 
możliwość zasądzenia renty. Sens normatywny istnienia takiego wyłączenia jest 
tylko wówczas, gdy regulacje cywilnoprawne znajdują zastosowanie. 

Krytycznie skonstatujmy, że twórcy projektu nie zdecydowali się na usunięcie 
problemu polegającego na tym, że nie wprowadzono przesłanki dla orzekania 

30 Uzasadnienie projektu..., op. cit., s. 14. 
31 Co można ocenić jako rezygnację z penalnego charakteru tego środka kompensacyjnego, skoro nie abstrahuje on już od jednej z rudymen-

tarnych zasad prawa cywilnego, jaką jest przedawnienie roszczeń majątkowych; zob. w tej kwestii: A. Marek, T. Oczkowski, [w:] M. Melezini 
(red.), System Prawa Karnego. Tom 6. Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie, s. 693–694. 

32 M. Szewczyk, [w:] A. Zoll (red.), op. cit., s. 712. 
33 W. Zalewski, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do artykułów 32–116, Warszawa 2010, 

s. 208; M. Szewczyk, [w:] A. Zoll (red.), op. cit., s. 715. 
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 nawiązki na podstawie art. 46 § 2 KK. Jak wynika z uzasadnienia obowiązującego 
Kodeksu karnego: „(…) kodeks liczy się z trudnościami, które mogą wystąpić w za-
kresie udowodnienia wielkości szkody, stąd też przewiduje, że zamiast obowiązku 
naprawienia szkody sąd może orzec nawiązkę (…). Nawiązka ta ma charakter zry-
czałtowanego naprawienia szkody”34. Istnienie takiej przesłanki nie wynika jed-
nak z brzmienia powołanego przepisu. Będzie przeto zgodne z prawem również 
takie rozstrzygnięcie, w myśl którego sąd mimo możliwości zasądzenia obowiąz-
ku naprawienia szkody z art. 46 § 1 KK sięgnie od razu po nawiązkę z art. 46 § 2 
KK. Wydaje się, że skoro zamiarem ustawodawcy było jednoznaczne przesądzenie 
niektórych kwestii, to należało wprowadzić zapis ustawowy, który by jednoznacz-
nie podkreślał substytucyjny charakter stosowania instytucji z art. 46 § 2 KK35.

Forfeiture of property and compensatory measures 
in the drafted amendments to the Criminal Code

The article deliberates on one of the legislative ideas contained in the draft of 
extensive amendments to the existing Criminal Code, prepared by the Criminal 
Code Codification Committee (from 5 November 2013). In particular, it is about 
separating Chapter 5a (which is to be called “Forfeiture of property and compensatory 
measures”) where the current penalty measures regarding property are to be 
included, such as forfeiture of property, exemplary damages and the obligation to 
redress damage or to compensate a suffered detriment. These are penal sanctions 
used mainly as compensation. The presented legislative procedure means that the 
criminal law instruments grouped in the new chapter are of a different nature to 
the additional penalties. The author analyses the meaning of the amendment and 
presents the proposed modifications in the norms of various penalties included in 
the new chapter of the existing criminal codification, while presenting his opinion 
on them. The opinion and assessment are not, however, consistent. The list includes 
changes that are definitely advantageous, along with those that fail to bring in 
any new normative content (as their role is limited to explaining any possible 
interpretation difficulties that may arise), along with items that should definitely 
be assessed negatively. Generally it should be stated, however, that introducing 
a new legislative solution that does not have any equivalent in the current Polish 
criminal codification deserves support.

34 Nowe kodeksy karne – z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997, s. 147–148.
35 W literaturze wskazuje się na subsydiarny charakter nawiązki z art. 46 § 2 KK, interpretując taki pogląd z wykładni słowa „zamiast” 

występującego w tym przepisie (M. Szewczyk, [w:] A. Zoll (red.), op. cit., s. 720). Nie negując zasadności takiego postrzegania kolejności 
orzekania środków kompensacyjnych z art. 46 § 1 i 2 KK, to uzasadnienie jurydyczne wydaje się być mało przekonujące.


