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Wykaz użytych w pracy skrótów
1. Akty prawne
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z

k.k.

2017 roku, poz. 2204 z późn. zm.);
d.k.k., k.k. z 1969 roku

ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr
13, poz. 94 z późn. zm.);

k.k. z 1932 roku

rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca
1932 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 z późn. zm.);

k.k.s.

ustawa z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks karny skarbowy
(t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2226 z późn. zm.)

k.w.

ustawa z dnia 20 maja 1971 – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z
2018 roku, poz. 618 z późn. zm.)

k.p.k.

ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania
karnego (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1904 z późn. zm.);

u.o.o.g.

ustawa z dnia 12 października 1994 roku o ochronie obrotu
gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego
(Dz.U. Nr 126, poz. 615);

k.s.h.

ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek
handlowych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1577 z późn. zm.);
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca

k.h.

1934 roku – Kodeks handlowy (Dz.U. z 1934 roku, Nr 57, poz.
502 z późn. zm.);
2. Periodyki
CzPKiNP

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych

MoP

Monitor Prawniczy

NP.

Nowe Prawo

OSNKW

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa

OSP

Orzecznictwo Sądów Polskich

OSPiKA

Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych

PiP

Państwo i Prawo

Prok. i Pr.

Prokuratura i Prawo

PPH

Przegląd Prawa Handlowego

PS

Przegląd Sądowy
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PUG

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

RPEiS

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

WPP

Wojskowy Przegląd Prawniczy

3. Inne skróty
art.

artykuł

cz.

część

dop.

dopisek

Dz.U.

Dziennik Ustaw

et al.

et alii

itd.

i tak dalej

itp.

i tym podobne

m.in.

między innymi

nr

numer

op.cit.

opus citatum

pkt

punkt

por.

porównaj

poz.

pozycja

red.

redakcja

resp.

respective

s.

strona

SA

Sąd Apelacyjny

SN

Sąd Najwyższy

sygn.

sygnatura

t.

teza, tom

tj.

to jest

t.j.

tekst jednolity

TK

Trybunał Konstytucyjny

ust.

ustęp

z.

zeszyt

zob.

zobacz

z późn. zm.

z późniejszymi zmianami
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Wprowadzenie. Założenia i hipotezy badawcze
Ostatnie

trzydzieści

lat

stanowi

okres

dynamicznego

rozwoju

polskiej

przedsiębiorczości, początkowo kształtowania się podstawowych mechanizmów wolnego
rynku, a następnie tworzenia stabilnych, coraz dojrzalszych, a jednocześnie coraz bardziej
skomplikowanych instytucji obrotu gospodarczego. Co nieuniknione, wraz z ewolucją
systemu gospodarczego pojawiła się w Polsce przestępczość gospodarcza, stanowiąca obecnie
poważny i szeroko dyskutowany problem społeczny.
Zmianom tym towarzyszyła rewolucja w zakresie regulacji prawnokarnych
dotyczących tej dziedziny życia oraz żywe zainteresowanie dogmatyki prawa karnego
przestępczością gospodarczą. W chwili obecnej literatura poświęcona tej tematyce w Polsce
mogłaby już zająć pokaźną bibliotekę. Jednym z centralnych zagadnień w tym obszarze jest
problematyka odpowiedzialności karnej zarządców cudzego majątku za wyrządzenie szkody
majątkowej mandantowi. Kwestia ta stanowi problem od strony dogmatycznej wyjątkowo
skomplikowany,

a od

strony praktycznej

niezwykle doniosły.

Nadto

pociąganie

do odpowiedzialności karnej menadżerów mocno rezonuje w społeczeństwie, gdzie
przestępstwa gospodarcze są postrzegane przez pryzmat wielkich „afer”, takich jak upadłość
spółki Amber Gold, czy w ostatnim czasie szeroko komentowane działania zarządu spółki
GetBack1.
Pomimo dużego zainteresowania tym tematem w literaturze oraz bogatego
już orzecznictwa, wydaje się, że dotychczasowe opracowania nie wyczerpały analizowanej
tu materii. Przeciwnie, w przekonaniu autora większość analiz w tym zakresie dotknięta jest
przynajmniej jednym z trzech mankamentów. Po pierwsze dotychczas brakuje dyskursu
pomiędzy dogmatyką prawa karnego a funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, w tym
w szczególności dostrzeżenia pojawiających się w praktyce problemów interpretacyjnych.
Po drugie

zbyt

mało

miejsca

poświęca

się

wzajemnym

relacjom

pomiędzy

odpowiedzialnością karną za przestępstwa gospodarcze a odpowiedzialnością cywilną
oraz instytucjami prawa cywilnego i handlowego. Po trzecie wreszcie nie dość wyraźnie
sygnalizuje się stosowanie instytucji części ogólnej prawa karnego w obszarze przestępstw
menedżerskich.
Centralnym zagadnieniem tej pracy uczyniono pojęcie szkody majątkowej
oraz warunki jej przypisania osobie zajmującej się cudzymi sprawami majątkowymi
1

Zob.
rozmowa
na
łamach
dziennika
„Rzeczpospolita”
z
T.
Siemiątkowskim,
https://www.rp.pl/Sadownictwo/307099926-GetBack-skok-na-kase-czy-blad.html, dostęp z dnia 12 sierpnia
2018 roku.

7

lub działalnością gospodarczą. Decyzja o takim ujęciu tematu motywowana jest chęcią
uniknięcia nadania tej pracy charakteru komentarza do wybranych przepisów karnych. Jego
konsekwencją byłoby bowiem ryzyko marginalizacji zagadnień szczególnie doniosłych,
kosztem konieczności omawiania kwestii dawno już wyjaśnionych i nie wiążących się
z istotnymi wątpliwościami interpretacyjnymi. Tymczasem, co potwierdzają przeprowadzone
badania aktowe, fundamentalne problemy w praktyce wymiaru sprawiedliwości dotyczą
dwóch zagadnień odpowiedzialności menadżerów: kwestii bezprawności zachowania
oraz kwestii wykazania i przypisania szkody majątkowej. O ile pierwsza płaszczyzna
wywołuje głównie trudności dowodowe, związane z oceną przez sąd naruszenia
odpowiednich

reguł

deontologicznych,

niekiedy

dotyczących

bardzo

zawiłych,

wyspecjalizowanych dziedzin obrotu gospodarczego, o tyle druga wciąż stanowi w moim
przekonaniu fundamentalny problem wykładniczy, a jednocześnie terram incognitam
dogmatyki prawa karnego.
Celem niniejszego opracowania jest analiza, a w pewnym zakresie skonstruowanie
przedmiotowych przesłanek odpowiedzialności karnej menadżera za wyrządzenie szkody
majątkowej osobie, której interesami majątkowymi lub działalnością gospodarczą się zajmuje,
a także identyfikacja i rozstrzygnięcie problemów interpretacyjnych, jakie na tym tle
pojawiają się w praktyce wymiaru sprawiedliwości.
Praca nie zawiera systematycznego opisu historii uregulowań dotyczących
odpowiedzialności karnej zarządców za wyrządzenie szkody. Wynika to z celu opracowania,
które ma charakter dogmatycznoprawny, a zamieszczenie pewnych uwag historycznych
wynika z korzystania z obowiązujących interpretatora kanonów wykładniczych. W wykładni
art. 296 k.k. istotną rolę odgrywa bowiem ocena dotychczasowych zmian normatywnych,
a sfera prawa karnego gospodarczego dość często jest przedmiotem interwencji ustawodawcy.
Praca nie zawiera również analizy prawnoporównawczej, a ujęte w niej w niewielkim stopniu
uwagi dotyczące obcych porządków prawnych mają jedynie na celu ukazanie szerszego
kontekstu badanego zagadnienia.
Podstawę pracy stanowią przeprowadzone w okresie od 2013 do 2016 roku,
w różnych miejscach w kraju, badania empiryczne akt prawomocnie zakończonych
postępowań karnych, które toczyły się w sprawach tzw. przestępstw menadżerskich. Jako
przedmiot

badań wybrano dwa przestępstwa znamienne szkodą

lub

narażeniem

na niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody, a więc czyny z art. 296 § 1 – 4 k.k.
i z nieobowiązującego obecnie art. 585 k.s.h. Decyzja o objęciu badaniami przestępstwa tzw.
działania na szkodę spółki wynikała z dwóch powodów. Po pierwsze bowiem uchylenie tego
8

przepisu nie było równoznaczne z całkowitą dekryminalizacją przewidzianych w nim
zachowań, z których część nadal jest penalizowana na gruncie art. 296 § 1a k.k. Po drugie
należy zauważyć, że w wielu przypadkach stany faktyczne kwalifikowane z art. 296 k.k. i art.
585 k.s.h. różnią się od siebie wyłącznie wartością szkody. Ponieważ bowiem art. 296 § 1 k.k.
przewiduje granicę karalności na poziomie uszczerbku w kwocie 200 tysięcy złotych,
to zdarzenia skutkujące wyrządzeniem szkód o niższej wartości spółkom kapitałowym
do 2011 roku kwalifikowane były często na podstawie art. 585 § 1 k.s.h., pomimo że przepis
ten przewidywał jedynie przestępstwo z narażenia na niebezpieczeństwo.
Okres badań wyznaczono na przedział dziesięciu lat, od 2001 do 2010 roku 2.
Moment końcowy został wyznaczony na rok 2010 z uwagi na długotrwałość procesów
sądowych w sprawach gospodarczych i nadzieję, że w czasie prowadzenia badań większość
spraw w tym zakresie będzie już zakończona3.
Miasta, w których miały zostać przeprowadzone badania wytypowano posługując się
kryterium geograficznym. W celu uzyskania wyników z kilku różnych apelacji, wykonano
badania empiryczne w czterech miastach: Krakowie, Katowicach, Warszawie i Szczecinie.
Badania aktowe w Krakowie, Katowicach i Szczecinie wykonano we wszystkich sądach
rejonowych i okręgowych, natomiast badania w Warszawie wykonano w Sądzie Okręgowym
w Warszawie oraz dwóch sądach rejonowych – Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego
Warszawy i Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa. Początkowo planowano również
objęcie badaniami Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia i Sądu Rejonowego
dla Warszawy – Żoliborza, ale ponieważ nie uzyskano w tych sądach dostępu do wszystkich
zakończonych postępowań, analizowano jedynie pięć, losowo wybranych spraw z zakresu
właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza, które nie znalazły się w ujętych
w pracy analizach statystycznych4.
Decyzja o objęciu badaniami zarówno sądów rejonowych, jak i sądów okręgowych
wynikała ze zmian w przepisach dotyczących właściwości rzeczowej sądów. Z dniem 12 lipca
2007 roku, z uwagi na nowelizację art. 25 § 1 k.p.k. ustawą z dnia 29 marca 2007 roku
o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych
innych ustaw5, właściwość rzeczowa sądu okręgowego objęła przestępstwo z art. 296 § 3 k.k.
Nadto już przed tą datą sprawy o wytypowane przestępstwa były niekiedy rozpatrywane przez
2

O zakwalifikowaniu danej sprawy do tego przedziału decydowało wpisanie jej w tym okresie do repertorium.
Założenie to niestety okazało się nazbyt optymistyczne. W części sądów w tym czasie (lata 2013 – 2016) ponad
połowa spraw nadal była w toku.
4
Nadto nie uzyskano dostępu do dwóch postępowań, które toczyły się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa –
Podgórza w Krakowie.
5
Dz.U. z 2007 roku, Nr 64, poz. 432.
3
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sądy okręgowe ma podstawie art. 25 § 2 k.p.k. oraz wówczas, gdy przynajmniej jednemu
z oskarżonych zarzucono inne przestępstwo, należące do właściwości sądu okręgowego.
Z uwagi na bardzo dużą liczbę postępowań toczących się w Sądzie Okręgowym
w Katowicach i Sądzie Okręgowym w Warszawie, badania w tych sądach ograniczono tylko
do postępowań w których zarzucono przestępstwo z art. 296 § 1 – 4 k.k., a dodatkowo
w Sądzie Okręgowym w Warszawie badania ograniczono do okresu od 12 lipca 2007 roku6
do końca 2010 roku.
W konsekwencji badania objęły łącznie 365 postępowań karnych, toczących się
przeciwko 677 oskarżonym. Łącznie przedmiotem analizy było 607 zarzutów popełnienia
przestępstwa z art. 296 § 1 – 4 k.k. oraz 195 zarzutów popełnienia przestępstwa z art. 585
§ 1 – 2 k.k.7.
Już sama analiza statystyczna badanych spraw8 wskazuje, że postępowania
o te przestępstwa sprawiają organom wymiaru sprawiedliwości duże trudności. Z łatwością
zauważalny jest niewielki odsetek skazań, znacznie niższy niż w przypadku spraw
kryminalnych, a także wysoki odsetek uniewinnień. W przypadku przestępstwa z art. 296
§ 1 – 4 k.k. skazaniem z tych kwalifikacji zakończyło się 24,5% spraw, a w przypadku
przestępstwa z art. 585 § 1 – 2 k.s.h. wynik ten wyniósł 27,7%. Natomiast odsetek
uniewinnień wyniósł odpowiednio 42% i 32,3%. Po drugie warto odnotować dużą liczbę
spraw, w których doszło do uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji. Łącznie sytuacja taka
miała miejsce w 18,6% badanych postępowań, choć w niektórych sądach statystyka ta była
dużo wyższa (np. w Sądzie Okręgowym w Szczecinie wyniosła 58,8%).
Kolejnym interesującym zjawiskiem jest bardzo wysoka liczba przypadków
umorzenia postępowania karnego. Odsetek umorzeń wyniósł odpowiednio w przypadku
kwalifikacji z art. 296 § 1 – 4 k.k. 29,3%, a w przypadku kwalifikacji z art. 585 k.s.h. –
30,8%. Powodów takiego wyniku jest kilka, spośród których jako najistotniejsze jawią się
trzy. Po pierwsze przypadki umorzeń dotyczą istotnej grupy aktów oskarżenia wnoszonych
przez oskarżycieli subsydiarnych. Bardzo często w sprawach tych nie dopełniano wymogów
formalnych z art. 55 k.p.k., postępowanie inicjował nieuprawniony podmiot, bądź też
dochodziło do jego umorzenia na posiedzeniu na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k. Drugą
istotną okolicznością były zmiany normatywne w postaci podniesienia progu szkody znacznej

6

A więc od momentu, z którym przestępstwa z art. 296 § 3 znalazły się we właściwości sądów okręgowych.
Liczby te obejmują również nieliczne przypadki kwalifikacji form stadialnych tych przestępstw oraz postaci
przestępnego współdziałania, a w szczególności pomocnictwa.
8
Zob. tabela 1.
7
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wartości z dniem 8 czerwca 2010 roku9 oraz uchylenia art. 585 k.s.h.10, które doprowadziły
do ograniczenia kryminalizacji przestępstw menadżerskich. Jako trzeci powód takiego stanu
rzeczy

należy

natomiast

wskazać

stosunkowo

długi

okres

trwania

postępowań

o te przestępstwa, czego konsekwencją są orzeczenia o umorzeniu postępowania z powodu
upływu terminu przedawnienia karalności (dotyczy to przede wszystkim przewidującego dość
łagodne zagrożenie karą art. 296 § 4 k.k.) oraz z powodu śmierci oskarżonego.
Choć uzyskane statystyki prezentują się interesująco, to głównym założeniem
i celem przeprowadzonych badań empirycznych była nie tyle analiza statystyczna,
co wychwycenie szczególnie skomplikowanych przypadków oraz sprawdzenie, jakie kwestie
sprawiają największe trudności w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Zrealizowane badania
potwierdziły hipotezę, iż rzeczywiście pojęcie szkody majątkowej oraz jej przypisanie
stanowią fundamentalny, kluczowy problem odpowiedzialności karnej za nadużycie zaufania.
Poszczególne przypadki z badań aktowych wykorzystano zarówno do zobrazowania
klasycznych, obrosłych literaturą problemów, co w nadziei autora umożliwiło spojrzenie
na nie w nowym świetle, jak i do przedstawienia dotychczas nieznanych bądź szerzej nie
omawianych zagadnień, które okazały się doniosłe w praktyce.
W pracy, oprócz badań empirycznych, posłużono się metodą dogmatyczną, a także
w pewnym zakresie metodą analizy normatywnej i analizy strukturalnej w prawie karnym11.
Odstąpiono jednak, z uwagi na szczegółowy charakter badanego zagadnienia, od szerszej
analizy problematyki teorii wykładni oraz struktur normatywnych w prawie karnym
i struktury przestępstwa. Chcąc uniknąć nieporozumień o charakterze terminologicznym
wykorzystano powszechnie akceptowaną konwencję, w ramach której rozróżnia się w prawie
karnym tzw. normy sprzężone, to jest normę sankcjonowaną i normę sankcjonującą 12. Normę
sankcjonowaną ujmuję jako nakaz lub zakaz określonego postępowania, skierowany
do obywatela (w przypadku przestępstw menedżerskich – do osoby zajmującej się sprawami
majątkowymi lub działalnością gospodarczą innej osoby, a w szczególności funkcjonariusza
spółki). W ujęciu tym norma sankcjonowana determinuje płaszczyznę bezprawności
(lub współdeterminuje, w zależności od przyjętej koncepcji kontratypów) i choć jest
interpretowana z przepisów prawnokarnych, to jej źródła co do zasady znajdują się w innej
9

Zob. art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks
postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2009 roku, Nr 206, poz. 1589).
10
Zob. art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2011 roku, Nr 133, poz. 767).
11
Na temat tych metod zob. szerzej P. Kardas, O relacjach między strukturą przestępstwa a dekodowanymi
z przepisów prawa karnego strukturami normatywnymi, CzPKiNP 2012, z. 4, s. 5 – 24.
12
Pominięto natomiast, jako nieistotną z punktu widzenia prowadzonych tu rozważań, normę kompetencyjną.
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dziedzinie prawa (w przypadku przestępstw menadżerskich należy ich poszukiwać
w regulacjach prawa cywilnego i handlowego). Natomiast normę sankcjonującą traktuję jako
skierowany do organów państwa obowiązek orzeczenia konsekwencji prawnokarnych wobec
osoby, która popełniła przestępstwo13. Na potrzeby tej pracy przyjęta została również
pięcioelementowa struktura przestępstwa, na którą składają się czyn, bezprawność, karalność,
karygodność

i

zawinienie14.

Z

punktu

widzenia

prezentowanych

tu

rozważań

pierwszoplanowe znaczenie mają dwa elementy tej struktury, a mianowicie bezprawność
i karalność. W opracowaniu przyjęto, że bezprawność stanowi podstawę i warunek karalności
określonego zachowania, choć z punktu widzenia przypisania odpowiedzialności karnej
płaszczyzna ta – z pewnymi istotnymi wyjątkami – domniemywana jest z faktu zrealizowania
znamion czynu zabronionego15.
Centralnym punktem niniejszej pracy jest badanie pojęcia szkody majątkowej,
stanowiącej znamię skutku przestępstwa nadużycia zaufania. W związku z użyciem w tym
kontekście terminu o jednoznacznych, cywilnoprawnych konotacjach, na wstępie
prowadzonych badań zadano sobie następujące pytania, które w przekonaniu autora
nie doczekały się dotychczas satysfakcjonującej odpowiedzi:
1. jaki charakter mają zależności pomiędzy cywilnoprawnym rozumieniem pojęcia
szkody, a karnoprawnym pojęciem szkody majątkowej, wykorzystywanym jako
znamię czynu zabronionego z art. 296 k.k.?
2. w jaki sposób należy odróżniać stan wyrządzenia szkody majątkowej od stanu
niebezpieczeństwa jej wystąpienia?
3. jak w kontekście pojęcia szkody majątkowej traktować należy fluktuacje w stanie
majątku mocodawcy w czasie oraz dynamikę stosunków zobowiązaniowych,
które

najczęściej

stanowią

źródło

niekorzystnej

sytuacji

podmiotu

gospodarczego?
4. w jakim stopniu użyteczne może być stosowanie koncepcji obiektywnego
przypisania skutku dla przypisania odpowiedzialności karnej menadżerowi
za wyrządzenie szkody majątkowej mandantowi?
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Na temat tego ujęcia norm sprzężonych zob. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków
2013, s. 107 i n., a także szerzej A. Zoll, O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, Krakowskie
Studia Prawnicze 1990, tom XXIII, s. 69 i n., R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym
charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie, Łódź 1995,
s. 36 i n.
14
Zob. P. Kardas O relacjach…, s. 25 – 29 i cytowana tam literatura
15
Zob. szerzej W. Wróbel, O domniemaniach w zakresie przesłanek odpowiedzialności karnej, Prace Instytutu
Prawa Własności Intelektualnej UJ 2006, z. 96, s. 248 – 249.
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Pytania powyższe są przedmiotem zainteresowania w tej pracy niejako w dwóch
kontekstach. Z jednej strony bowiem należało ustalić, jakich odpowiedzi na nie udziela
praktyka wymiaru sprawiedliwości (jest to ujęcie empiryczne powyższych pytań), a z drugiej
jak kwestie te należy rozstrzygnąć w ramach konstruowania dogmatycznego modelu
odpowiedzialności karnej menadżera (ujęcie normatywne).
W związku z powyższym na wstępie badań sformułowano następujące hipotezy
badawcze:
1. pojęcie szkody majątkowej jest w praktyce wymiaru sprawiedliwości rozumiane
intuicyjnie, co prowadzić musi do rozbieżności w orzecznictwie.
2. z uwagi na odmienne funkcje pojęcia szkody w prawie prywatnym i pojęcia
szkody majątkowej jako znamienia czynu zabronionego w prawie karnym,
pewne intuicje co do jego ujmowania na gruncie kodeksu karnego mogą okazać
się błędne.
Wobec powyższego celem pracy jest sformułowanie spójnego i – na ile to możliwe –
wyczerpującego obrazu pojęcia szkody majątkowej jako znamienia czynu zabronionego z art.
296 § 1 – 4 k.k. oraz rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych, które na tym tle
pojawiają się w praktyce.
Precyzyjnemu rozróżnieniu płaszczyzn analizy służy przyjęta w pracy terminologia.
W kontekście pojęcia szkody posłużono się trzema sformułowaniami. Pod pojęciem
„ustalania szkody”, czy też po prostu „czynienia ustaleń” rozumiem sferę dowodową, a więc
prowadzenie przez organy postępowania karnego, a w szczególności sądy, określonych
czynności mających na celu wykrycie i opisanie stanu majątku, który stanowić może desygnat
pojęcia szkody majątkowej. Pod pojęciem „wykazania szkody” rozumiem natomiast
już ocenę karnoprawną owego stanu majątku, subsumpcję stanu faktycznego pod pojęcie
normatywne. W konsekwencji sam proces „wykazania szkody” wymaga rozstrzygnięcia
problemów wykładniczych z tym terminem związanych. Natomiast pod pojęciem
„przypisania szkody” rozumiem stwierdzenie wszystkich przedmiotowych elementów relacji
sprawstwa, a więc w istocie zarachowanie szkody majątkowej jako znamienia czynu
zabronionego określonej osobie. Należy zresztą zauważyć, że te dwie ostatnie płaszczyzny
niekiedy się przenikają, a kwestia odpowiedzialności (w szczególności bezprawności) musi
w pewnym zakresie zostać przesądzona już na etapie wykazania szkody.
Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy został poświęcony pojęciu
szkody oraz szkody majątkowej jako jej szczególnej postaci, z punktu widzenia funkcji tych
terminów na gruncie prawa prywatnego i prawa karnego. Rozdział drugi zawiera analizę
13

kształtu jurydycznego znamion przestępstwa nadużycia zaufania w prawie karnym (art. 296
§ 1 – 4 k.k.). Rozdział trzeci, najobszerniejszy, poświęcono już pojęciu szkody majątkowej
w kontekście tego właśnie typu czynu zabronionego. W tej części pracy omówiono sferę
wykazania szkody oraz podjęto próbę rozstrzygnięcia pojawiających się w literaturze
i orzecznictwie wątpliwości interpretacyjnych. Konsekwencją tych rozważań powinien być –
o ile autorowi udało się sprostać założonemu zadaniu – spójny model wykładni tego terminu.
W

rozdziale

czwartym

omówiono

dodatkowe

warunki

przypisania

menadżerom

odpowiedzialności karnej za wyrządzenie szkody. Ta część pracy dotyczy już stricte
procedury przypisania szkody i stanowi próbę wykorzystania dość dobrze już poznanych
w dogmatyce prawa karnego konstrukcji, takich jak dobro prawne, zgoda uprawnionego
czy obiektywne przypisanie skutku, do sfery działalności zarządczej, a w szczególności
odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy spółek kapitałowych i innych podmiotów
konwencjonalnych. Wreszcie rozdział piąty poświęcono szczegółowemu, ale niezwykle
doniosłemu zagadnieniu praktycznemu, jakim jest rola opinii biegłych w pociągnięciu
do odpowiedzialności karnej za wyrządzenie szkody osób odpowiedzialnych za cudzy
majątek. Ten fragment dotyczy więc płaszczyzny ustalania szkody. Na samym końcu pracy
ujęto zbiorczo, w formie tabelarycznej, powoływane wyniki statystyczne przeprowadzonych
badań empirycznych.
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1. Szkoda i szkoda majątkowa w systemie prawa
1.1. Uwagi ogólne
Pojęcie szkody majątkowej jest przedmiotem zainteresowania literatury prawa
karnego od wielu lat, choć najczęściej w formie opracowań dotyczących wąsko ujmowanych
zagadnień bądź też analiz o charakterze komentarzowym16. W okresie obowiązywania art.
296 k.k. oraz jego poprzednika ujętego w art. 1 u.o.o.g. szersze rozważania w tym zakresie
dotyczyły przede wszystkim zagadnienia ujmowania jako szkody w prawie karnym
przypadków utraty korzyści (lucrum cessans)17. Oczywiście użycie przez ustawodawcę
sformułowania „szkoda majątkowa” już na pierwszy rzut oka sugeruje jego związek
z prawem cywilnym, gdzie pojęcie to stanowi niewątpliwie jeden z centralnych terminów
dla całego prawa prywatnego. Konotacja ta właściwie od zawsze jest również dostrzegana
w literaturze karnistycznej18, a wpływ cywilnoprawnego rozumienia szkody na wykładnię
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Zob. m.in. H. Popławski, Karalna niegospodarność, Poznań – Bydgoszcz 1971, s. 43 – 47, T. Kaczmarek,
Zagadnienie wartości i szkody w sprawach o przestępstwa gospodarcze, Palestra 1974, z. 12, s. 36 i n.,
W. Kubala, Pojęcie szkody w kodeksie karnym, PiP 1975, z. 5, s. 73 i n., R. Kaczmarek, Pojęcie szkody
w literaturze karnistycznej w porównaniu z cywilnoprawną jej kwalifikacją, NP 1982, z. 11 – 12, s. 59 i n.,
R. Rogala, Przestępstwo niegospodarności, Warszawa 1985, s. 79 – 90, P. Siciński, Odpowiedzialność karna
za szkody wyrządzone spółce akcyjnej, PS 1994, z. 10, s. 15 i n., P. Kardas, Szkoda majątkowa jako znamię
przestępstwa nadużycia zaufania, Prok. i Pr. 1996, z. 7-8, s. 36 i n, J. Kowalska, Szkoda w rozumieniu art. 296
k.k. i kwestia ustalania jej wysokości, PS 2001, z. 9, s. 65 i n., J. Duży, Szkoda jako znamię przestępstwa z art.
585 kodeksu spółek handlowych (uwagi w kontekście odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę spółek
kapitałowych), Prok. i Pr. 2001, z. 4, s. 78 i n., O. Górniok, Szkoda i szkodą pokrzywdzony jako znamiona
przestępstwa nadużycia zaufania w: P. Hofmański, K. Zgryzek (red.), Współczesne problemy procesu karnego
i wymiaru sprawiedliwości. Księga ku czci Profesora Kazimierza Marszała, Katowice 2003, s. 100 i n., taż,
Jeszcze o przestępstwach nadużycia zaufania, Prok. i Pr. 2005, z. 10, s. 14 i n., S. Żółtek, Analiza znamion
przestępstw gospodarczych przez odwołanie się do regulacji prywatnoprawnych, PS 2007, z. 11 – 12, s. 134 –
138, P. Zawiejski, Szkoda jako znamię przestępstwa działania na szkodę spółki, PS 2008, z. 7-8, s. 59 i n.,
A. Domarus, Skutek przestępny na gruncie przestępstwa nadużycia zaufania – zagadnienia wybrane, CzPKiNP
2012, z. 3, s. 5 i n., A. Zientara, Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego, Warszawa 2010,
s. 100
–
113,
T.
Oczkowski,
w:
P.
Binas, A.
Błachnio-Parzych, D.
CzuraKalinowska, J. Długosz, E. Hryniewicz-Lach, J. Lachowski, T. Oczkowski, J. Piskorski, Ł. Pohl, I. SepiołoJankowska, J. Skorupka, L. Wilk, R. Zawłocki (red.), System prawa handlowego. Tom 10. Prawo karne
gospodarcze, Warszawa 2012, s. 261 – 263, tenże, Nadużycie zaufania w prowadzeniu cudzych spraw
majątkowych. Prawnokarne oceny i konsekwencje, Warszawa 2013, s. 130 – 147, I. Sepioło, Przestępstwo
niegospodarności z art. 296 kodeksu karnego, Warszawa 2013, s. 120 – 136, R. Zawłocki w: J. Bojarski,
J Długosz, E. Guzik-Makaruk, E. Hryniewicz-Lach, P. Kardas, M. Kulik, A. Marek, B. Michalski,
T. Oczkowski, J. Piskorski, E. Pływaczewski, J. Skorupka, W. Zalewski, R. Zawłocki (red.), System prawa
karnego. Tom 9. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, Warszawa 2015, s. 484 – 488.
17
Zob. m.in. P. Kardas, Szkoda majątkowa…, passim, J. Kowalska, op.cit., s. 65 i n., I. Sepioło, op.cit.…, s. 120
– 128, R. Zawłocki w: J. Bojarski et.al., System…, s. 485 – 487, J. Duży, Szkoda jako znamię…, s. 87 i n.,
E. Hryniewicz – Lach, Utracone korzyści (lucrum cessans) jako szkoda w prawie karnym, PUG 2016, z. 2, s. 15
i n.
18
Już komentatorzy art. 269 k.k. z 1932 roku przy wykładni sformułowania „działa na szkodę” odwoływali się
do znaczenia pojęcia szkody na gruncie prawa cywilnego. L. Peiper ujmował tę kwestię następująco: „szkodą
w rozumieniu art. 269 jest tylko szkoda materialna (nie zaś moralna), a to zarówno rzeczywisty uszczerbek
na majątku (damnum emergens), jak i utrata korzyści (lucrum cessans)”, L. Peiper, Komentarz do kodeksu
karnego, prawa o wykroczeniach, przepisów wprowadzających obie te ustawy, Kraków 1936, s. 581.
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przepisów prawa karnego i możliwość stosowania ewentualnych od niego odstępstw nadal
jest przedmiotem kontrowersji. Za kwestię niezwykle skomplikowaną należy uznać bowiem
zasięg, w jakim rozumienie danego pojęcia na gruncie konkretnego aktu prawnego
ma znaczenie dla jego wykładni w ramach innych aktów prawnych, bądź też w ogóle innych
działów prawa. Nie ulega wątpliwości, że specyfika prawa karnego nakazuje daleko idącą
ostrożność w korzystaniu z definicji legalnych czy dorobku literatury wypracowanego
na gruncie tak odmiennej dziedziny prawa, jaką jest prawo cywilne.
Wobec powyższego w pierwszej kolejności przedstawione zostaną specyficzne
uwarunkowania wykładni w prawie karnym pojęć zaczerpniętych z innych dziedzin prawa,
a w szczególności z prawa prywatnego, w kontekście stosowania dyrektywy języka prawnego
i prawniczego oraz ich ograniczeń w przypadku sięgania przez prawo karne po terminy
zaczerpnięte z prawa prywatnego. Następnie zaprezentowane zostanie rozumienie pojęcia
szkody w prawie cywilnym i wiążące się z nim trudności w możliwie szerokim kontekście,
z uwzględnieniem charakteru odpowiedzialności odszkodowawczej, sposobów zaspokajania
tego rodzaju roszczeń oraz specyfiki dowodowej postępowań dotyczących naprawienia
szkody. Uzyskanie takiej perspektywy powinno dać odpowiedź na pytanie o możliwość
i zakres dopuszczalnego posługiwania się cywilnoprawnym rozumieniem szkody majątkowej
w prawie karnym oraz stanowić punkt wyjścia do opisu tego pojęcia na potrzeby prawa
karnego.
1.2. Prawnokarna wykładnia pojęć recypowanych z prawa prywatnego
Ujmując problematykę pojęcia szkody i szkody majątkowej należy odwołać się
do instrumentarium teorii wykładni, w szczególności do kwestii kontrowersyjnego problemu
prymatu wykładni językowej w prawie karnym. W tradycyjnym, semantycznym ujęciu
wykładni, rozumianej jako ustalanie znaczenia przepisów prawnych wyróżnia się kontekst
językowy, systemowy i funkcjonalny, którym odpowiadają trzy kanony dyrektyw
interpretacyjnych pierwszego stopnia. Natomiast sposób posługiwania się tymi dyrektywami
wyznaczają, w klasycznym ujęciu J. Wróblewskiego, tzw. dyrektywy drugiego stopnia,
spośród których można wyróżnić dwie grupy: dyrektywy procedury, regulujące kolejność
posługiwania się dyrektywami pierwszego stopnia, oraz dyrektywy preferencji, na podstawie
których interpretator dokonuje wyboru pomiędzy znaczeniami przypisywanymi badanemu
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przepisowi na podstawie dyrektyw pierwszego stopnia wówczas, gdy znaczenia te są
rozbieżne19.
W ramach językowego kanonu dyrektyw wykładni powszechnie przyjmuje się
założenie, że poszczególnym wyrażeniom należy nadawać takie znaczenie, jakie posiadają
one w języku powszechnym (etnicznym), chyba że ważne względy przemawiają
za odstąpieniem od takiego rozumienia. Jako podstawowe powody odstąpienia od dyrektywy
języka powszechnego wskazuje się występowanie definicji legalnej tego pojęcia (dyrektywa
języka prawnego) lub nadawanie danemu pojęciu ustalonego, nie budzącego wątpliwości
znaczenia technicznego w doktrynie lub orzecznictwie (dyrektywa języka prawniczego)20.
Gdy chodzi o definicje legalne, w zasadzie należy ich poszukiwać w tym samym akcie
prawnym lub w ustawie uznawanej za podstawową dla danej dziedziny prawa 21. Również
dyrektywa języka prawniczego nie ma charakteru pansystemowego22, ale nakazuje
odwoływanie się do opracowań z zakresu danej dziedziny prawa. Współcześnie w literaturze
poświęconej teoretycznym zagadnieniom wykładni prawa nie jest raczej prezentowana
koncepcja jednolitości terminologicznej systemu. Co więcej, zasadniczo dyrektywa
konsekwencji terminologicznej jest ograniczona do konkretnego aktu prawnego oraz aktów
prawnych wydawanych na jego podstawie23.
W związku z powyższym należy pamiętać, że zaprezentowane niżej rozważania
poświęcone interpretacji pojęć prywatnoprawnych występujących w przepisach prawa
karnego w zasadzie nie są prowadzone na płaszczyźnie dyrektyw językowych wykładni
czy też dyrektywy konsekwencji terminologicznej, odwołującej się do systematyki danego
aktu prawnego, ale na płaszczyźnie funkcjonalnego kanonu dyrektyw wykładni. Niewątpliwie
bowiem posługiwanie się przez ustawodawcę w kodeksie karnym pojęciami zaczerpniętymi
z prawa prywatnego nasuwa przypuszczenie, że dąży on do integracji języka prawnego
poszczególnych dyscyplin szczegółowych. Tym niemniej pytanie o zasięg tej integracji
pozostaje otwarte. Jak się wydaje tradycyjnie w dogmatyce prawa karnego wykładnia pojęcia
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Zob. J. Wróblewski, Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959, s. 74 i n, tenże, Sądowe
stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 120, por. na temat semantyczno-intensjonalnego ujęcia wykładni
K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, passim.
20
Zob. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2016, s. 156, M. Zieliński, Wykładnia prawa.
Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 2017, s. 291 i n. Słusznie wskazuje M. Zieliński, że pragmatyka
nakazuje w istocie odwrócenie kolejności dyrektyw i w pierwszej kolejności poszukiwanie definicji legalnej
odpowiednich pojęć, a dopiero później sięganie do definicji słownikowych, tenże, Wykładnia prawa…, s. 190.
21
Tenże, Wykładnia prawa…, s. 188 – 189.
22
Tenże, Wykładnia prawa…, s. 295, L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz, Toruń 2002,
s. 130 – 131.
23
Zob. M. Zieliński, Wykładnia prawa…, s. 296, T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp
do prawoznawstwa, Warszawa 2017, s. 248.
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szkody i szkody majątkowej koncentruje się właśnie na zagadnieniu jego cywilnoprawnych
konotacji i ewentualnych odstępstw od ujęcia prywatnoprawnego, z uwagi na szczególne
wymogi, stawiane przed interpretatorem ustawy karnej24.
W tym kontekście za nie do końca uprawnione należy uznać stanowisko S. Żółtka,
którego stwierdzenie, że dyrektywy wykładni zakazują odstępować od ustalonego w systemie
prawa znaczenia danego terminu, prowadzi do konkluzji, iż na gruncie prawa karnego pojęcia
pochodzące z prawa cywilnego należy wykładać w sposób związany25. Warto zauważyć,
że L. Morawski, na którego autor ten się powołuje, nie postuluje bezwzględnego stosowania
takiego uniwersalnego zakazu26. Po drugie w ogóle trudno sobie wyobrazić pojęcia, które
mogłyby mieć taki pansystemowy charakter i byłyby odporne na szczególne cechy
prawniczych dyscyplin szczegółowych. Charakteru takiego nie mają raczej znamiona typów
czynów zabronionych. Nie oznacza to oczywiście wykluczenia a limine takiej związanej
interpretacji w konkretnym przypadku, należy jednak podkreślić, że nie wynika ona
z jakiejkolwiek powszechnie akceptowanej w prawoznawstwie dyrektywy wykładni.
Tym niemniej łatwo zauważyć, że prawo karne wielokrotnie posługuje się terminami
zapożyczanymi z innych dziedzin prawa. Jest to zjawisko zupełnie zrozumiałe z uwagi
na jego subsydiarną rolę w systemie, a więc sankcjonowanie norm regulujących stosunki
społeczne, a umiejscowionych najczęściej w odrębnych ustawach. Zjawisko to nie jest wcale
ograniczone wyłącznie do tzw. prawa karnego pozakodeksowego, gdzie sytuacja jest o tyle
klarowna, że dyrektywa języka prawniczego i dyrektywa konsekwencji terminologicznej
funkcjonują wówczas na gruncie jednego aktu normatywnego. Również w kodeksie karnym
nietrudno znaleźć takie typy czynów zabronionych, które posługują się pojęciami wprost
zaczerpniętymi z innych ustaw. Przykładem tego rodzaju zabiegu jest art. 265 § 1 k.k., który,
używając pojęcia informacji niejawnych o klauzuli „tajne” i „ściśle tajne”, wprost odwołuje
się do ustawy o ochronie informacji niejawnych27, która w art. 1 ust. 1 definiuje pojęcie
informacji niejawnych i reguluje zasady nadawania im odpowiednich klauzul28. Rozwiązanie
takie jest po prostu przykładem przepisu odsyłającego, który wykorzystując technikę
rozczłonkowania tekstu prawnego (wysłowienia jednej normy prawnej w wielu przepisach),
24

Zob. np. P. Kardas, Szkoda majątkowa…, s. 36 i n., S. Żółtek, Analiza znamion…, s. 134 i n.
S. Żółtek, Analiza znamion…, s. 138.
26
L. Morawski, Wykładnia…, s. 145.
27
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 412 z późn.
zm..
28
Zob. W. Wróbel, D. Zając w: A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Iwański,
J. Jodłowski, P. Kardas, M. Małecki, A. Pilch, J. Raglewski, M. Rams, T. Sroka, M. Szewczyk, A. Wojtaszczyk,
W. Wróbel (red.), D. Zając, A. Zoll (red.), W. Zontek, Kodeks karny. Część szczególna, Tom 2. Komentarz
do art. 212 – 277d, Warszawa 2017, s. 612 – 614.
25
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używa nazwy, której znaczenie zostało określone w innym przepisie. Przepisy odsyłające
mogą być konstruowane wprost, np. poprzez użycie sformułowania „wbrew przepisom
ustawy”, albo też nazwowo, za pomocą pojęcia mającego określone, normatywne znaczenie29.
Zjawisko zapożyczania pojęć pochodzących z innych dziedzin prawa jest do pewnego
stopnia swoiste dla prawa karnego i wynika z jego charakteru, częściowo sprowadzającego się
do roli „suplementu” wobec pozostałych dziedzin prawa. Prowadzi ono jednak
do powstawania rozbieżności interpretacyjnych. Przykładem tego typu trudności jest pojęcie
broni palnej. Występuje ono zarówno art. 263 k.k., a więc przepisie wyrażającym zrębowo
normę sankcjonującą pewne naruszenia ustawy o broni i amunicji 30, będącym właśnie
karnoprawnym suplementem do tej właśnie ustawy, jak i w przepisach art. 159 k.k. i art. 280
§ 2 k.k., gdzie jest elementem znamion kwalifikujących ze względu na obiektywne,
szczególne niebezpieczeństwo posługiwania się tego rodzaju narzędziem przy popełnieniu
przestępstwa. W tym drugim przypadku trudno znaleźć uzasadnienie dla postrzegania tego
pojęcia jako znamienia odsyłającego, co prowadzić może do pewnych problemów
związanych ze stosowaniem dyrektywy zakazu wykładni homonimicznej31. Nadto w różnych
dziedzinach życia społecznego mogą funkcjonować różne reżimy odpowiedzialności, np.
cywilnoprawnej, korporacyjnej i prawnokarnej, pomiędzy którymi zachodzić będą
wielopłaszczyznowe zależności.
Wyrazistym przykładem skomplikowanych wzajemnych powiązań terminologicznych
są właśnie relacje prawa karnego z prawem cywilnym, czy też – precyzyjniej – zakres
i sposób posługiwania się przez ustawodawcę w przepisach prawnokarnych pojęciami
zaczerpniętymi z prawa prywatnego. Choć zagadnienie to jest najczęściej postrzegane
w kontekście interpretacji przepisów rozdziału XXXV kodeksu karnego32, to istnieją ważne
powody ku temu, aby w rozważaniach uwzględniać w takim samym zakresie przepisy
rozdziału XXXVI.
Po pierwsze bowiem zdecydowana większość czynów zabronionych ujętych jako
przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, została opisana w taki sposób, że na plan
pierwszy wysuwa się w nich atak na indywidualne dobro prawne, w postaci interesów
29

Zob. R. Dębski, Pozaustawowe znamiona…, s. 117.
Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, t.j. Dz.U. 2017, poz. 1839 z późn. zm.
31
Zob. C. Sońta, Broń palna – główne problemy wykładni przepisów kodeksu karnego, Prok. i Pr. 2004, z. 5,
s. 48 i n. i wskazywana tam literatura.
32
Zob. R. Zawłocki w: J. Bojarski et al., System prawa karnego. Tom 9…, s. 31 i n., P. Kardas, M. Dąbrowska –
Kardas, Przestępstwa przeciwko mieniu, Kraków 1999, s. 25, ciż w: A. Barczak-Oplustil, M. Bielski,
G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk,
W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, Tom III. Komentarz do art. 278 - 363, Warszawa
2016, s. 26.
30
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majątkowych innego podmiotu. Takie rozłożenie akcentów najwyraźniej widać w przypadku
tych typów czynów zabronionych, które dla dokonania wymagają zrealizowania znamienia
skutku w postaci spwodowania uszczerbku w majątku innego podmiotu (wyrządzenia szkody
majątkowej, udaremnienia, uszczuplenia lub ograniczenia zaspokojenia wierzyciela). Samo
naruszenie odpowiednich reguł postępowania w obrocie gospodarczym nie jest więc istotą
naganności tego rodzaju zachowań, której należy upatrywać w pokrzywdzeniu innych
podmiotów uczestniczących w obrocie. Nadto niekiedy ustawodawca uzależnia ściganie
sprawcy od wniosku pokrzywdzonego (art. 296 § 1a k.k., art. 300 § 1 k.k., art. 303 k.k.)
oraz w przypadku naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem przewiduje klauzule
nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienia od jej wymierzenia (art. 307 k.k.), a nawet
całkowitej bezkarności (art. 296 § 5 k.k.). Okoliczności te wskazują wyraźnie na prymat
ochrony indywidualnych dóbr prawnych, przed dobrem kolektywnym.
Zresztą nawet sama identyfikacja jednorodnego, zbiorowego dobra prawnego, którego
ochronę miałyby przewidywać przepisy rozdziału XXXVI kodeksu karnego wydaje się być
zadaniem niezwykle trudnym, wręcz niemożliwym. Większość przedstawicieli literatury
twierdzi, że za tytułem rozdziału należy postrzegać obrót gospodarczy jako odrębne dobro
prawne. Przy czym pojęcie to nie jest interpretowane jednolicie 33 i wydaje się, że można
dostrzec dwie, zasadniczo odmienne perspektywy jego postrzegania. W pierwszym ujęciu
obrót gospodarczy rozumie się jako wartość ponadindywidualną, całość systemu
gospodarczego państwa, uzewnętrznianą przez poszczególne instytucje bądź elementy, jako
ponadindywidualne interesy majątkowe społeczeństwa jako całości lub jego grup,
albo też wspólne interesy podmiotów uczestniczących w obrocie34. Podobnie zagadnienie
widzi A. Mucha, który takie dobro prawne utożsamia z „procesem gospodarowania”, na który
składają się ogólnie procesy produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji. Tak ujęte dobro
prawne obejmować ma nie tylko całość ekonomiczno-finansowych relacji, ale również
kontekst społeczny ogółu stosunków prawnych, w jakie wchodzą ze sobą podmioty
uczestniczące w gospodarce państwa35. Z drugiej strony część autorów posługujących się
pojęciem obrotu gospodarczego, pojmowanym jako dobro prawne, nadaje mu zdecydowanie
33

Zob. A. Mucha, Struktura przestępstwa gospodarczego oraz okoliczności wyłączające bezprawność czynu
w prawie karnym gospodarczym, Warszawa 2013, s. 30 – 31.
34
Zob. O. Górniok, Ochrona obrotu gospodarczego w kodeksie karnym, PiP 1998, z. 9-10, s. 85, taż,
Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w projekcie kodeksu karnego i noweli do obowiązującego
kodeksu, PS 1994, z. 10, s. 69, taż Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994, s. 57 – 58.
Podobnie H. Pracki, Przestępstwa gospodarcze w nowym kodeksie karnym w: Nowa kodyfikacja karna. Kodeks
karny. Krótkie komentarze, t. 15, Warszawa 1998, s. 132 – 133 oraz S. Żółtek, Prawo karne gospodarcze
w aspekcie zasady subsydiarności, Warszawa 2009, s. 150 - 151.
35
A. Mucha, op.cit., s. 32 i n.
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normatywny charakter, stwierdzając, że w istocie chodzi tu o pewne reguły postępowania
w profesjonalnym obrocie. I tak R. Zawłocki wskazuje na ochronę „podstaw prawidłowego
obrotu gospodarczego w postaci wolności i równości w działalności gospodarczej, uczciwej
konkurencji, dobrych obyczajów, słusznych interesów konsumentów, a więc w istocie
uczciwości i rzetelności w działalności gospodarczej”36. Jerzy Skorupka twierdzi, że ochronie
podlegają zasady uczestniczenia w obrocie gospodarczym, wytwarzanie i dystrybucja dóbr
materialnych i niematerialnych o charakterze gospodarczym, prawidłowe funkcjonowanie
samego obrotu, instytucji i podmiotów biorących w nim udział37. Z kolei S. Żółtek
identyfikuje obrót gospodarczy jako „uczciwość, stabilność i poprawność funkcjonowania
stosunków prawnych oraz podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym i stosunków
przez nie zawieranych”38. Wydaje się, że te dwie perspektywy zasadniczo się od siebie różnią.
Ujęcie pierwsze zdaje się akcentować istnienie ponadindywidualnego, autonomicznego dobra
prawnego w postaci abstrakcyjnie pojmowanego obrotu gospodarczego. Wówczas punkt
ciężkości

uzasadnienia

kryminalizacji

przestępstw

gospodarczych

przesuwa

się

na potencjalne niebezpieczeństwo dla całości systemu gospodarczego państwa czy
też poszczególnych jego sektorów, z którym wiążą się niekorzystne, bezprawne zachowania
osób uczestniczących w obrocie. Natomiast w ujęciu konkurencyjnym istota przestępstwa
przeciwko obrotowi gospodarczemu sprowadza się do naruszenia powszechnie przyjętych
reguł postępowania, abstrahując w istocie od celu ich funkcjonowania. Można wreszcie
spotkać się w literaturze z ujęciem integracyjnym, w ramach którego jako chronione dobro
prawne w prawie karnym gospodarczym postrzega się zarówno ponadindywidualne interesy
uczestników obrotu gospodarczego, jak i prawidłowość funkcjonowania instytucji i reguł tego
obrotu39.
Wobec wszystkich prezentowanych perspektyw można wysunąć istotne zastrzeżenia.
W stosunku do ujęcia pierwszego wątpliwości budzi sam fakt istnienia jakichś

36

R. Zawłocki, w: J. Bojarski et al., System prawa karnego. Tom 9…, s. 436 i n., tenże. Prawo karne
gospodarcze, Warszawa 2007, s. 80 i n..
37
J. Skorupka, Pojęcie przestępstwa gospodarczego w: V. Konarska – Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz,
Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana
Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 498, tenże, Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2007,
s. 16. Zob. również m.in. J. Giezek w: J. Giezek (red.), D. Gruszecka, N. Kłączyńska, G. Łabuda, A. Muszyńska,
T. Razowski, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2014, s. 1150.
38
S. Żółtek, Przedmiot ochrony a ustalenie treści przepisów określających przestępstwa gospodarcze,
w: K. Ślebzak (red.) Studia i analizy Sądu Najwyższego, tom VI, Warszawa 2012, s. 297. Od odwoływania się
do prawidłowości funkcjonowania obrotu gospodarczego nie ucieka również A. Mucha, op.cit., s. 35 – 36 i 107.
39
P. Kardas, J. Giezek, Przepisy karne kodeksu spółek handlowych, Kraków 2003, s. 23, por. S. Żółtek,
Prawo…, s. 151.
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ponadindywidualnych, wspólnych interesów podmiotów uczestniczących w obrocie40.
Interesy gospodarcze w państwie o ustroju wolnorynkowym ze swej istoty mają charakter
indywidualny i wzajemnie sprzeczny. Przy czym sprzeczności interesów występują nie tylko
w relacjach pomiędzy poszczególnymi podmiotami – kontrahentami, ale są również istotą –
i powodem napięć – stosunków korporacyjnych41. Wydaje się, że postrzeganie systemu
gospodarczego państwa jako autonomicznego dobra prawnego było uzasadnione w systemie
gospodarki centralnie planowanej, gdzie interes gospodarczy państwa jako jednocześnie
podmiotu i regulatora stosunków gospodarczych miał charakter nadrzędny wobec
indywidualnych interesów obywateli42. Obecnie natomiast straciło ono na aktualności.
W istocie zachowania szkodliwe wobec interesów majątkowych konkretnych jednostek, które
rezonować będą na całość systemu gospodarczego, w systemie stabilnej gospodarki
wolnorynkowej należą raczej do rzadkości43. Przeciwko temu stanowisku przemawiają
również podniesione wyżej argumenty normatywne, wskazujące na przyznawanie przez
ustawodawcę pierwszeństwa indywidualnym interesom majątkowym, a wyrażające się
w powszechnie pojawiających się w rozdziale XXXVI kodeksu karnego klauzulach
bezkarności oraz wnioskowym trybie ścigania niektórych ujętych tam przestępstw.
Natomiast ujęcie konkurencyjne oddala nas od rzeczywistych wartości chronionych
przepisami prawa karnego. Przyjmując bowiem, że pewne reguły postępowania w danej
dziedzinie życia same w sobie stanowią dobro prawne, w istocie zwalniamy się z obowiązku
wykazywania rzeczywistej szkodliwości poszczególnych zachowań, ich rzeczywistego
znaczenia społecznego. Tak naprawdę owe reguły, zmaterializowana „prawidłowość” obrotu
gospodarczego, nie tyle jest przedmiotem ochrony prawnej, co raczej gwarancją ochrony
poszczególnych,

indywidualnych

interesów

40

majątkowych44.

Perspektywa

ochrony

Zob. R. Zawłocki w: J. Bojarski et al., System prawa karnego. Tom 9…, s. 438.
W ramach teoretycznych opracowań problematyki corporate governance wyróżnia się konflikt w ramach tzw.
wertykalnego stosunku agencji (pomiędzy dostarczycielami kapitału a osobami zarządzającymi podmiotem
gospodarczym) oraz tzw. horyzontalnego stosunku agencji (pomiędzy inwestorami realizującymi różne strategie,
np. akcjonariuszami większościowymi i mniejszościowymi w spółce akcyjnej). Zob. K. Oplustil, Instrumenty
nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, Warszawa 2010, s. 16 i n.
42
Instruktywna w tym zakresie jest wypowiedź W. Pawełko, który stwierdza, że przestępstwa gospodarcze nie
są skierowane przeciwko własności osobistej i indywidualnej, ale są one skierowane przeciwko
ogólnospołecznemu interesowi ekonomicznemu, reprezentowanemu przez państwo socjalistyczne, zob.
W. Pawełko, Zapobieganie przestępstwom gospodarczym, Warszawa 1970, s. 14. Zob. jednak porównanie tych
perspektyw J. Bachrach, Przestępczość gospodarcza. Pojęcie i próba systematyki, PiP 1967, z. 6, s. 953 i n.,
na temat pojęcia przestępstwa gospodarczego w gospodarce centralnie planowanej s. 960 - 961, T. Cyprian,
Próba określenia pojęcia przestępstwa gospodarczego, RPEiS 1958, z. 3, s. 17 i n., tenże, Przestępstwa
gospodarcze, Warszawa 1960, s. 39 - 41.
43
Tego rodzaju zdarzeniami mogłyby być np. zachowania skutkujące upadłością banku lub ubezpieczyciela.
W historii gospodarki wolnorynkowej III RP w pewnym zakresie taki efekt miała np. upadłość spółki Amber
Gold oraz przypadki upadłości banków spółdzielczych.
44
Zob. H.J. Hirsch, W kwestii aktualnego stanu dyskusji o pojęciu dobra prawnego, RPEiS 2002, z. 1, s. 13.
41
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wyidealizowanego dobra prawnego w postaci prawidłowości funkcjonowania obrotu
prowadzić może do usprawiedliwiania kryminalizacji zachowań na dalekim przedpolu
rzeczywistego naruszenia dóbr prawnych oraz zacierania się granic pomiędzy przestępstwami
z naruszenia dóbr prawnych i narażenia ich na niebezpieczeństwo45.
Oba rozwiązania, tak czy inaczej kładące nacisk na wartości zbiorowe i abstrahujące
od interesów poszczególnych podmiotów uczestniczących w obrocie prawnym, prowadzić
mogą do daleko idących konsekwencji praktycznych. Przykładem tego rodzaju problemów
jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2011 roku 46, w którym Sąd Najwyższy,
uwzględniając umieszczenie przestępstwa oszustwa kredytowego (art. 297 k.k.) w rozdziale
XXXVI stwierdził, że „szczególnym przedmiotem ochrony” w przypadku tego typu czynu
zabronionego

jest

„prawidłowość,

rzetelność

i

uczciwość

obrotu

finansowego”

i w konsekwencji wykluczył możliwość występowania pokrzywdzonego w postępowaniu o to
przestępstwo. Wydaje się, że w tym orzeczeniu, właśnie z powodu wyodrębnienia
abstrakcyjnego, ponadindywidualnego dobra prawnego, Sądowi Najwyższemu umknął fakt,
że w istocie art. 297 k.k. ma zapewniać ochronę interesów majątkowych określonych
podmiotów na przedpolu ich naruszenia, a więc zanim dojdzie do niekorzystnego
rozporządzenia mieniem. Nie zmienia to jednak wcale faktu, że właśnie te interesy majątkowe
stanowią pierwotny, podstawowy powód kryminalizacji tego rodzaju zachowań.
Można jednak na zagadnienie wyodrębnienia przestępstw przeciwko obrotowi
gospodarczemu spojrzeć odmiennie. Nie zawsze bowiem jest tak, że tytuł rozdziału części
szczególnej kodeksu karnego wskazuje odrębne dobro prawne. Jako przykład można powołać
tutaj rozdział XXXII kodeksu karnego, zatytułowany „przestępstwa przeciwko porządkowi
publicznemu”, a w istocie grupujący typy czynów zabronionych o różnorodnej proweniencji,
stanowiących przede wszystkim konstrukcje służące ochronie dóbr prawnych na dalekim
przedpolu ich naruszenia. Co więcej, niekiedy ustawodawca grupuje typy czynów
zabronionych nie tyle ze względu na odrębność dobra prawnego, co w istocie z uwagi na sferę
życia społecznego, w ramach której atak na to dobro następuje. Przykłady tego rodzaju
rozwiązań znaleźć można w rozdziałach XXIII – XXV kodeksu karnego47 czy też
w rozdziałach XX – XXI. W szczególności przykład rozdziału XXI kodeksu jawi się jako
45

Tamże, s. 12 i n.
IV KK 57/11, LEX 848168.
47
Niezależnie od pewnych różnic, zawierających typy czynów zabronionych skierowane przeciwko wolności
w różnych sferach życia społecznego, np. w sferze praktyk religijnych czy życia seksualnego, zob. M. Bielski
w: A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Iwański, J. Jodłowski, P. Kardas, M. Małecki,
A. Pilch, J. Raglewski, M. Rams, T. Sroka, M. Szewczyk, A. Wojtaszczyk, W. Wróbel (red.), D. Zając, A. Zoll,
W. Zontek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II, Komentarz do art. 117 – 211a, Warszawa 2017,
s. 660 – 661.
46
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warty uwagi. Jak wskazuje się w literaturze, przesłanką jego wyodrębnienia jest sposób
zamachu na dobro prawne, a nie sam charakter tego dobra. Bezpieczeństwo w komunikacji
jest jedynie postulowanym stanem rzeczy, charakteryzującym się brakiem zagrożeń
dla rzeczywistych dóbr podlegających ochronie, w postaci życia i zdrowia, a w dalszej
kolejności mienia. Nie można więc nadawać mu statusu autonomicznego przedmiotu
ochrony48.
Wydaje się, że pojęcie obrotu gospodarczego należy traktować podobnie. Jest
to pewien pożądany przez ustawodawcę stan rzeczy, zapewniający poszczególnym
podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą oraz innym podmiotom zaangażowanym
w przedsięwzięcia gospodarcze oraz ich kontrahentom słuszną i skuteczną ochronę interesów
majątkowych. Przy tym już pobieżna analiza poszczególnych typów czynów zabronionych
zgrupowanych w rozdziale XXXVI kodeksu karnego pozwala zauważyć, że owe interesy
majątkowe są chronione w bardzo różnorodny sposób i na różnym etapie ataku na dobra
prawne, a ustawodawca korzysta z konstrukcji kryminalizacji uproszczonej oraz
kryminalizacji na przedpolu naruszenia dobra prawnego. Niekiedy zresztą wskazanie
indywidualnych interesów majątkowych chronionych w ramach poszczególnych przestępstw
gospodarczych będzie stosunkowo trudne lub wręcz niemożliwe49.
Należy również pamiętać, że o wyodrębnieniu grupy przestępstw w rozdziale XXXVI
kodeksu karnego zadecydowały w dużej mierze względy historyczne oraz uwarunkowania
procesu

powstawania

nowej

kodyfikacji

karnej

w

latach

osiemdziesiątych

i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W okresie transformacji ustrojowej i powiązanych
z nią dynamicznych procesów powstawania wolnego runku ujawniła się pilna potrzeba
dostosowania prawa karnego do nowych zachowań o charakterze kryminalnym,
pojawiających się w gospodarce kapitalistycznej opartej na własności prywatnej. Z powodu
przedłużających się prac nad nową kodyfikacją karną uchwalono zawierającą wyłącznie
przepisy prawnokarne ustawę o ochronie obrotu gospodarczego, która ze swej istoty miała
mieć charakter przejściowy50. Następnie – z niewielkimi zmianami – zawarte w niej typy

48

G. Bogdan, w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna, Tom II. Komentarz do art. 117…
s. 473 – 474.
49
Zob. R. Zawłocki, Prawo karne gospodarcze…, s. 93 – 98, O. Górniok, Przestępstwa przeciwko obrotowi…,
s. 96, taż, Niektóre problemy ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Prok. i Pr. 1996, z. 5, s. 12.
50
Zob. na ten temat K. Buchała, Wybrane zagadnienia ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, PiP 1994, z. 12,
s 30 i n., L. Gardocki, O ochronie obrotu gospodarczego, Palestra 1995, z. 1 – 2, s. 101 i n., O. Górniok, O trzech
wariantach prawnokarnej ochrony obrotu gospodarczego, PS 1993, z. 9, s. 3 i n., W. Ratajczak, Ochrona obrotu
gospodarczego. Komentarz, Warszawa 1994, s. 10 – 18, tenże, Ochrona obrotu gospodarczego, Jurysta 1994,
z. 11, s. 4-5, A. Tobis, Rola ustawy z dnia 12 grudnia 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego, RPEiS 1995,
z. 1, s. 19 – 20.
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czynów zabronionych zostały przeniesione właśnie do rozdziału XXXVI kodeksu karnego,
zresztą bez pogłębionej refleksji nad charakterem chronionych w nim dóbr prawnych i ich
cechami wspólnymi51. Nie ma w tym miejscu potrzeby prowadzenia szerszych rozważań nad
genezą tego wyodrębnienia i jej skutkami, należy jednak zaznaczyć, że bliski związek całej
grupy przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu z przestępstwami przeciwko mieniu
jest w literaturze prawa karnego dostrzegany od dawna i stanowił nawet uzasadnienie
dla propozycji uchylenia rozdziału XXXVI kodeksu karnego i włączenia części
przewidzianych w nim czynów zabronionych do rozdziału XXXV kodeksu52. Związek ten
w szczególności dotyczy interesującego nas z racji tematyki tych rozważań przestępstwa
nadużycia

zaufania,

które,

jako

przestępstwo

z

narażenia

dobra

prawnego

na niebezpieczeństwo, przed rokiem 1998 znajdowało się niezmiennie w rozdziałach
grupujących przestępstwa przeciwko mieniu53.
Nadto wydaje się, że przepisy rozdziałów XXXV i XXXVI kodeksu karnego
posługują się terminologią prywatnoprawną w tym samym kontekście. Typizują czyny
zabronione, których dopuszczają się strony stosunków cywilnoprawnych (np. art. 286 k.k.,
art. 302 § 1 k.k.) i korzystają z pojęć zaczerpniętych z prawa cywilnego, mających tam
określone znaczenie („rzecz ruchoma”, „prawo majątkowe”, „rozporządzenie mieniem”,
„szkoda majątkowa”, „dłużnik”, „wierzyciel”, „świadczenie”, itp.).
Powracając do głównego nurtu rozważań należy zauważyć, że ustawodawca
w rozdziałach XXXV i XXXVI kodeksu karnego przewidział przede wszystkim penalizację
najpoważniejszych

ingerencji

w

prawa

majątkowe

podmiotów

prawa

cywilnego

i gospodarczego. Ochronie na podstawie tych przepisów podlegają zarówno prawa rzeczowe
jak i stosunki zobowiązaniowe, w tym korporacyjne54. Nie ulega również wątpliwości,
że charakter czy zasięg tych uprawnień został uregulowany właśnie w prawie prywatnym,

51

Zob. O. Górniok, Ochrona…, s. 85 – 86.
Zob. projekt nowelizacji kodeksu karnego, zaproponowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego
przy Prezesie Rady Ministrów RP, kadencji 2009 – 2013, dostępny na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości:
https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawakarnego/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego-2009-2013/, dostęp z dnia 1 sierpnia 2018 roku. Por.
R. Zawłocki, O zbędności kodeksowego rozdziału
przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu
w: M. Lubelski, R. Pawlik, A. Strzelec, Idee nowelizacji Kodeksu karnego, Kraków 2014, s. 109 i n., tenże,
Zmiany w kodeksowych przestępstwach gospodarczych w projekcie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego,
Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2014, z. 13 (numer specjalny), s. 135 i n.
53
Zob. art. 269 k.k. z 1932 roku oraz art. 206 k.k. z 1969 roku.
54
Zob. M. Dąbrowska – Kardas, P. Kardas w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna, Tom
III…, s. 27, Z. Wiernikowski, O pojęciu mienia w polskim prawie karnym, SI 1996, z. XXXI, s. 200 – 201. Nie
zmienia to faktu, że w inne ustawy mogą przewidywać w pewnym zakresie komplementarną ochronę, której nie
przewiduje kodeks karny, np. w zakresie majątkowych praw autorskich.
52
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a przede

wszystkim

w

kodeksie

cywilnym55.

W

związku

z

tym

wielokrotnie

przy wyznaczaniu zakresu zastosowania norm sankcjonujących tego rodzaju zachowania,
konieczne będzie w szerokim zakresie odwoływanie się do regulacji prawa prywatnego.
Będzie ono determinowało przede wszystkim płaszczyznę bezprawności tego typu
przestępstw, choć należy pamiętać, że prawo karne niekiedy samodzielnie kreuje normy
sankcjonowane, w szczególności zakazując zachowań znajdujących się na przedpolu naruszeń
praw majątkowych obywateli (karalne usiłowanie, przestępstwa z narażenia dobra prawnego
na niebezpieczeństwo)56.
Co więcej, pewne zabiegi legislacyjne, które ustawodawca przeprowadził w tych
rozdziałach uchwalając nową kodyfikację karną, można uznać za wyraz spójnej koncepcji,
mającej na celu – przynajmniej w założeniu – doprowadzić do szerokiego wykorzystania
terminologii cywilistycznej przy opisywaniu znamion przestępstw skierowanych przeciwko
interesom majątkowym57. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu kodeksu karnego –
w kontekście przestępstw przeciwko mieniu – kodeks „posługuje się terminologią
cywilistyczną na oznaczenie przedmiotu przestępstwa, używając wszędzie tam gdzie jest to
możliwe z racji ścisłości języka oraz semantycznych, nazwy „rzecz”, a nie nazwy „mienie”,
którą posługuje się dla oznaczenia prawa własności”58. Uważna lektura przepisów dwóch
omawianych rozdziałów pozwala zauważyć więcej przejawów tej tendencji, niż sama
redakcja art. 278 k.k., między innymi w postaci uzupełnienia przedmiotu bezpośredniego
działania przestępstwa przywłaszczenia o „prawo majątkowe”, a także kwotowego
zdefiniowania pojęcia „szkody znacznej wartości” poprzez odwołanie się do opisanej
bez cienia semantycznego sumy pieniężnej59.
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Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 380 z późn.
zm.
56
Zob. m.in. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 110, W. Wróbel, Struktura normatywna przepisu prawa karnego,
RPEiS 1993, z. 3, s. 100.
57
W kontekście regulacji rozdziału XXXV k.k. zob. M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, Przestępstwa…, s. 24 –
25, ciż w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna. Tom III…, s. 26, a w kontekście
rozdziału XXXVI k.k. S. Żółtek, Analiza znamion…, s. 131 – 132.
58
Uzasadnienie rządowego projektu Kodeksu karnego w: Nowe kodeksy karne z 1997 roku z uzasadnieniami,
Warszawa 1997, s. 206.
59
W ten sposób doszło do zdezaktualizowania się poglądów wyrażanych na gruncie art. 1 u.o.o.g., zgodnie
z którymi przy ocenie szkody jako „znacznej” wartość tę należało relatywizować w stosunku do rozmiaru
prowadzonej przez pokrzywdzonego działalności gospodarczej czy zasięgu jego interesów, co pozwalało na
stosowanie w znacznym stopniu autonomicznej wykładni tego pojęcia na potrzeby prawa karnego, nawiązującej
jeszcze do konstrukcji karalnej niegospodarności z art. 217 k.k. z 1969 roku. Zob. P. Kardas w: K. Buchała,
P. Kardas, J. Majewski, W. Wróbel, Komentarz do ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Warszawa 1995,
s. 26 – 27, tenże, glosa do uchwały Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 1995 roku, I KZP 22/95,
WPP 1997, z. 1, s. 120 – 123, O. Górniok, Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego wraz z komentarzem,
Warszawa 1995, s. 9.
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Taka stylistyka niewątpliwie skłaniać może do wyrażania postulatów unifikacji pojęć
prawa karnego i prawa cywilnego. Były one zresztą prezentowane w literaturze prawa
cywilnego już wcześniej. Janina Dąbrowa analizowała możliwość konwergencji pojęcia winy
na gruncie prawa cywilnego i prawa karnego, choć w odwrotnej perspektywie, a więc wpływu
rozwiązań przyjmowanych w prawie karnym na prawo cywilne60. Adam Szpunar wskazywał
na aktualność potrzeby harmonizacji podstawowych pojęć prawa cywilnego i karnego
w obrębie jednolitego systemu prawa61. Próby te nie znalazły jednak szerszego odzewu
w literaturze, czemu z resztą trudno się dziwić, biorąc pod uwagę przywiązanie dogmatyków
prawa karnego do przekonania o szczególnych cechach wykładni prawa karnego62. Tym
niemniej dostrzegalna próba zapożyczania do kodeksu karnego pojęć pochodzących z prawa
prywatnego skłania do postawienia pytania o to, na ile interpretator jego przepisów jest
związany ich pierwotnym znaczeniem.
Można w tym zakresie przyjąć dwie skrajne perspektywy. Pierwsza, określana
mianem pełnej zależności znaczeniowej, sprowadzałaby się do związania interpretatora
przepisów karnych znaczeniem, jakie jest przypisywane danemu pojęciu na gruncie tej
dziedziny prawa, z której owo pojęcie się wywodzi (w tym przypadku – prawa cywilnego).
Druga natomiast, nazywana koncepcją autonomiczności, zakłada, że interpretator dysponuje
całkowitą niezależnością w dokonywaniu wykładni, bez uwzględnienia źródła pochodzenia
danego terminu63. Warto zauważyć, że Sąd Najwyższy niekiedy opowiada się dość stanowczo
za pierwszym64, bądź drugim ujęciem65.
Słusznie wskazuje się w literaturze, że postulat pełnej zależności znaczeniowej jest
nieuzasadniony. Specyficzny karnistyczny kontekst, odwołanie się do zasady ultima ratio,
60

J. Dąbrowa, Wina jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej, Wrocław 1968, s. 142 i n.
A. Szpunar, Czyny niedozwolone w kodeksie cywilnym, Studia cywilistyczne 1970, z. XV, s. 37.
62
Jako niekontrowersyjne należy uznać upatrywanie szczególnego znaczenia pewnych argumentów
wykładniczych w prawie karnym przede wszystkim w zasadzie nullum crimen, nulla poena sine lege, zob. m.in.
R. Dębski, Pozaustawowe…, s. 13, P. Tuleja, W. Wróbel, Konstytucyjne standardy prawa karnego
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w: Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk. S. Waltoś. A. Zoll (red.)
Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994, s. 265 – 266,
R. Zawłocki, O metodzie interpretacji przepisów prawa karnego, RPEiS 2004, z. 4, s. 92 – 93, J. Majewski,
O dwóch „wykładniczych” formach naruszenia zasady nullum crimen sine lege na przykładzie jednego
orzeczenia w: J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński (red.) Reforma prawa karnego. Propozycje
i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, Warszawa 2008, s. 138 – 139,
P. Wiatrowski, Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego, Warszawa
2013, s. 257, J. Wyrembak, Zasada nullum crimen sine lege a wykładnia prawa (ze szczególnym
uwzględnieniem pozycji metody językowej), PS 2009, z. 1, s. 85 i n.
63
Zob. P. Kardas, glosa …, s. 17, S. Żółtek, Analiza znamion…, s. 132 – 134.
64
Zob. co do pojęcia „rzecz ruchoma” postanowienie SN z dnia 9 czerwca 2006, I KZP 14/06, LEX nr 188863
oraz co do pojęcia szkody majątkowej uchwała SN z dnia 21 czerwca 1995, I KZP 22/95, LEX nr 20763.
65
Zob. w kontekście pojęcia „rzeczy ruchomej” uchwała SN z dnia 21 października 2003, I KZP 33/03, LEX
nr 81322 oraz co do znamienia „rozporządzenia mieniem” postanowienie SN z dnia 15 czerwca 2007, I KZP
13/07, LEX nr 275945 oraz wyrok SN z dnia 5 stycznia 2006 roku, III KK 198/05, LEX 178475.
61
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nakazuje w pewnych przypadkach odstąpienie od związanej wykładni 66. Interesujące ujęcie,
określane mianem modelu ograniczonego związania wypracowanym w źródłowej dziedzinie
znaczeniem recypowanego pojęcia, prezentuje P. Kardas. Otóż wskazuje on, że ze względu
na potrzebę uwzględnienia gwarancyjnej funkcji prawa karnego, zasadę ultima ratio i zasadę
określoności typu czynu zabronionego, niejednokrotnie konieczna będzie odmienna
od przyjmowanej poza prawem karnym wykładni recypowanego pojęcia. Oznacza
to przyjęcie wzruszalnego domniemania pojmowania go zgodnie z modelem występującym
w źródłowej dziedzinie prawa, nie dopuszczając w tej mierze w żadnym razie automatyzmu 67.
Generalnie przychylając się do takiego ujęcia, przyjmuję je jako punkt wyjścia do dalszych
rozważań, w związku z czym analizę pojęcia szkody rozpocznę od perspektywy prawa
prywatnego, by następnie przyjrzeć mu się w optyce prawa karnego materialnego.
Wcześniej należy jednak zaakcentować kilka kwestii. Po pierwsze prezentując swoje
stanowisko P. Kardas przyjmuje, jak najbardziej uzasadnioną, perspektywę argumentacyjną
czy też dyskursywną. Autor wskazuje, że ciężar argumentacji spoczywa na tym, kto zamierza
odstąpić od wykładni związanej. Niekiedy może być tak, że taka wykładnia związana
prowadzić będzie do skutków mniej korzystnych dla oskarżonego niż wykładnia
autonomiczna, co należy brać pod uwagę przy ważeniu poszczególnych argumentów.
Warto zastanowić się również jak w takim ujęciu wygląda rola językowego znaczenia
tekstu prawnego jako granicy wykładni oraz wykładniczej aparatury o charakterze
gwarancyjnym, określanej z reguły mianem mechanizmów uadekwatniających w prawie
karnym.
Zagadnienie językowych granic wykładni w perspektywie argumentacyjnej zostało
w literaturze opracowane przez T. Spyrę. Autor ten wskazuje, że granica językowego
znaczenia tekstu prawnego winna być ujmowana jako granica argumentacyjna, zakorzeniona
w potrzebie ochrony zaufania obywateli do litery prawa68. Wartościami uzasadniającymi
istnienie językowych granic wykładni są zasada podziału władz, potrzeba zapewnienia
pewności prawa oraz przewidywalności reakcji organów państwa na zachowania obywateli,
a więc również ochrona praw jednostki. Takie właśnie znaczenie na gruncie prawa karnego
ma zasada nullum crimen, nulla poena sine lege. Nie wydaje się przy tym, aby granica
językowa w prawie karnym funkcjonowała w sposób zasadniczo odmienny w stosunku
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do regulacji stanowiących wkroczenie w prawa i wolności jednostki w ramach innych
dziedzin prawa. Szczególną wagę granicy językowej w prawie karnym należy raczej
postrzegać jako konsekwencję wyjątkowej wagi wartości ochrony zaufania w ramach tej
gałęzi prawa69.
W perspektywie argumentacyjnej teorii wykładni poszczególne kanony wykładnicze
należy utożsamiać z odpowiednimi wartościami, które reprezentują. I tak, pośród ideałów
istotnych w argumentacji prawniczej, obok ideału bezpieczeństwa prawnego, a więc ochrony
zaufania obywatela do prawa, któremu odpowiadają argumenty językowe, należy wyróżnić
między innymi ideał prawa jako systemu, jego wewnętrznej spójności, któremu odpowiadają
argumenty systematyczne oraz ideał prawa jako celowego działania (możliwość wywołania
określonych skutków w rzeczywistości społecznej), któremu odpowiadają argumenty
celowościowe70. W takim ujęciu granica językowa wykładni jest minimalnym poziomem
realizacji wartości ochrony zaufania do prawa, akceptowalnym w dyskursie71. Niespełnienie
tej wartości w określonym, minimalnym stopniu oznaczać będzie w efekcie wadliwość
decyzji interpretacyjnej, a więc jej niezgodność z regułami dyskursu. Dopiero w tej
perspektywie można odwoływać się do pozycji ochrony zaufania do prawa w zależności
od konkretnej jego dziedziny. Dlatego też można zakładać w prawie karnym jej pewną
przewagę (wyższą wagę) w stosunku do innych ideałów wówczas, gdy ich realizacja jest
związana z wkroczeniem w prawa i wolności jednostki72. Nie jest to jednak – i nie może być
– ochrona absolutna.
Należy przy tym odnotować istotną różnicę w wadze ochrony rozumianego w ten
właśnie sposób zaufania do prawa z punktu widzenia podziału na prawo publiczne i prawo
prywatne. Ponieważ normy prawa prywatnego działają zawsze w konkretnym układzie
interesów, pomiędzy podmiotami o równym statusie, wartość ta będzie miała relatywnie
mniejsze znaczenie. Zawsze bowiem uprawnienie jednej strony będzie skorelowane
z obowiązkiem drugiej strony. Tymczasem normy prawa karnego, choć w pewnym stopniu
uzasadnione horyzontalną kolizją interesów (sprawca przestępstwa – pokrzywdzony), przede
wszystkim jednak ograniczają prawa i obowiązki jednostki ze względu na interes wspólnoty.
Co więcej przewidują najbardziej radykalne formy wkraczania w sferę praw i wolności
obywatelskich. Dlatego też wartość ochrony zaufania, a więc w efekcie pewnych argumentów
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językowych jest w przypadku prawa karnego istotnie wyższa, niż w przypadku prawa
prywatnego.
Warto przy tym jednak zauważyć, że w perspektywie argumentacyjnej ochronie,
„szczególnemu traktowaniu”, podlega nie tyle wykładnia językowa jako zespół dyrektyw,
ale jedynie to co T. Spyra określa mianem „wykładni prima facie”. Chodzi tutaj nie tyle
o całość językowych kanonów wykładni, ale o intuicyjne, konwencjonalne, oparte
na znajomości całości systemu prawa i potocznym znaczeniu sformułowań języka prawnego,
rozumienie ustawy przez obywatela73. Nie chodzi przecież o ochronę tak wysublimowanych
konstrukcji wykładni językowej, jak dyrektywa języka prawniczego czy zakazy wykładni
synonimicznej i homonimicznej74, ale o ochronę usprawiedliwionego tekstem prawnym
i okolicznościami konkretnej sytuacji zastosowania rozumienia tego tekstu, które stało się –
lub mogło się stać – podstawą działania adresata normy75. W zależności od tego kto jest
adresatem normy sankcjonowanej, oraz w jakim stopniu odpowiedzią na jej naruszenie będzie
ingerencja w prawa i wolności jednostki, chronić należy odpowiednie, usprawiedliwione
rozumienie tekstu prawnego. W konsekwencji gwarancyjna rola wykładni językowej jako
całego zespołu dyrektyw przestaje być oczywista, większość z nich bowiem z „wykładnią
prima facie” ma niewiele wspólnego.
Z uwagi na możliwość naruszenia reguł dyskursu, wzajemne relacje pojęcia szkody
w prawie prywatnym i w prawie karnym mogą nas interesować w dwóch sytuacjach.
Pierwsza występuje, gdy zakres znaczeniowy jakiegoś pojęcia na gruncie prawa cywilnego
jest szerszy niż w prawie karnym, natomiast druga – odwrotna – gdy dane pojęcie w prawie
karnym jest interpretowane szerzej, niż wynikałoby to z jego rozumienia na gruncie prawa
prywatnego.
Wydaje się, że problem językowego znaczenia konkretnego pojęcia jako granicy
wykładni może pojawić się niezależnie w obydwu tych przypadkach. Jeżeli bowiem językową
granicę wykładni traktujemy jako regułę argumentacyjną, odwołującą się do potocznego,
intuicyjnego rozumienia danego przepisu przez jego adresata, to wcale nie musi się ona
pokrywać z jego znaczeniem cywilnoprawnym, a więc jednak mającym techniczny charakter.
W szczególności nie można uznać, że wyjście poza cywilnoprawne znaczenie danego pojęcia
stanowi niedopuszczalną wykładnię rozszerzającą. Często bowiem potoczne rozumienie
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danego terminu może być znacznie szersze, niż jego prywatnoprawne, techniczne znaczenie.
Dlatego też naruszenia językowych granic wykładni nie można zarzucić autonomicznej,
rozszerzającej wykładni pojęć „rozporządzenia mieniem” czy „rzeczy ruchomej”, ponieważ te
terminy w języku potocznym mają szerszy zakres znaczeniowy niż w języku prawniczym
prawa prywatnego.
W przypadku terminów występujących w znamionach niektórych przestępstw
gospodarczych, zwłaszcza tych, których sprawcami są osoby uczestniczące w profesjonalnym
obrocie gospodarczym i co do zasady wykwalifikowane, sytuacja jest jednak nieco inna.
Od adresatów zakodowanych w tych przepisach norm sankcjonowanych można bowiem
oczekiwać przede wszystkim takiego rozumienia odpowiednich pojęć, jakie funkcjonuje
w stosunkach gospodarczych. Nie oznacza to jednak, że rozumienie prima facie określonego
pojęcia prawnego przez adresata normy sankcjonowanej prawa karnego gospodarczego
będzie się zawsze pokrywać z jego rozumieniem na gruncie języka prawniczego prawa
cywilnego. Co więcej, również osoby pokrzywdzone, jako funkcjonujące w profesjonalnym
obrocie, mogą zakładać, że znacznie terminu prawnokarnego pokrywa się z jego sensem
na gruncie relacji w obrocie, w związku z czym naruszeniem reguł wykładni może być
również węższe zakreślenie jego zakresu znaczeniowego.
Nadto w obrębie interesującego P. Kardasa „karnistycznego kontekstu” pojęć
recypowanych z prawa prywatnego należy ujmować szczególne przypadki wykładni
funkcjonalnej w postaci tzw. mechanizmów uadekwatniających w prawie karnym. Jest
to pewna

grupa

argumentów

o

charakterze

celowościowym

lub

aksjologicznym,

ukierunkowanych na gwarancyjną funkcję prawa karnego, za pomocą których przede
wszystkim ogranicza się zakres normowania normy sankcjonującej (niekiedy również
sankcjonowanej)76. Do tego rodzaju instrumentów można zaliczyć naruszenie reguł
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postępowania z dobrem prawnym, czy szerzej warunki obiektywnego przypisania skutku77.
Podobną rolę pełnią np. kryteria tożsamości czynu czy reguły wyłączania wielości ocen 78. Są
to wszystko pewne sposoby argumentowania, właściwe dla dyskursu interpretacyjnego
w prawie karnym, choć odwołujące się najczęściej do uniwersalnych cech struktur
normatywnych. Ich rola może polegać na uzasadnieniu wyboru jednego z dopuszczalnych
językowo znaczeń odpowiedniego terminu oraz odrzucenia takich znaczeń, które nie dają się
pogodzić ze zrekonstruowaną hierarchią wartości czy kulturowo uwarunkowanym pojęciem
odpowiedzialności79. Konsekwencją akceptacji tych argumentów będzie więc zawsze
odrzucenie jakiejś grupy zastosowań danej normy prawnej, czy też określone rozstrzygnięcie
co do podpadania konkretnego przypadku pod normę prawną. Z reguły będą one miały
charakter gwarancyjny, pozwalając odrzucić tego rodzaju intuicje językowe, których nie
da się pogodzić z ochroną odpowiednich wartości. Przy czym z uwagi na gwarancyjny
charakter tego rodzaju instrumentów wykładniczych, będą one miały zastosowanie przede
wszystkim do pierwszego zarysowanego wyżej przypadku. Niekiedy bowiem, z uwagi
na charakter i sposób ochrony danego dobra prawnego, funkcję prawa karnego czy wymogi
obiektywnego przypisania skutku czy przypisania odpowiedniej strony podmiotowej,
niezbędne będzie zawężenie, na potrzeby prawa karnego, zakresu znaczeniowego danego
pojęcia o prywatnoprawnej proweniencji.
Z drugiej jednak strony w pewnych przypadkach techniczne, cywilnoprawne ujęcie
szkody nie będzie odpowiadać jego karnoprawnemu kontekstowi i konieczne będzie,
przy zastrzeżeniu związania językowymi granicami wykładni rozumianymi w wyżej
wskazany sposób, wyjście poza owo ujęcie. Należy również pamiętać o tym, że perspektywa
gwarancyjna odwoływać się winna nie tyle do wykładni pojedynczego sformułowania,
ale do odtworzenia całości normy sankcjonującej. Ostatecznie bowiem nawet nadanie
szerszego zakresu znaczeniowego konkretnemu sformułowaniu niż przyjęte w prawie
cywilnym nie musi jeszcze oznaczać rozszerzenia granic odpowiedzialności karnej,
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a to z uwagi na inne mechanizmy uadekwatniające, takie jak np. wspomniane obiektywne
przypisanie skutku.
1.3. Pojęcie szkody w prawie prywatnym
Pojęcie szkody, bez jej bliższego doprecyzowania, nie posiada definicji legalnej
na obszarze prawa prywatnego. Nie zostało ono zdefiniowane ani w kodeksie cywilnym,
ani uprzednio w kodeksie zobowiązań. Z ustaw obowiązujących na terytorium Polski
definicję legalną – tyleż szeroką, co nieostrą – zawierał jedynie kodeks cywilny austriacki,
który w § 1293 stanowił, że szkodą jest każdy uszczerbek, wyrządzony komuś w majątku,
prawach lub osobie.
Co ciekawe, obecny stan rzeczy nie wywołuje kontrowersji w literaturze prawa
prywatnego. Przeciwnie, wskazuje się, że ustawowa definicja szkody jest zbędna. Przyjmuje
się przy tym, że z konieczności miałaby ona niewielki walor poznawczy80, bądź też że jako
zupełnie wystarczające należy traktować potoczne znaczenie tego pojęcia 81. Nadto wyrażono
pogląd, że „ścisłe określenie w normie prawnej znaczenia tego pojęcia byłoby zabiegiem
nieoperatywnym ze względu na jego abstrakcyjny charakter i podstawowe znaczenie,
narażałoby bowiem na zbytnie zawężenie treściowe”82. Podejście takie nie powinno dziwić,
jeżeli uwzględnić szczególną – i w rzeczywistości dość wąską – funkcję, jaką pojęcie to pełni.
Sprowadza się ona bowiem do roli przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej. Jest
jednym z elementów, które określają zakres obowiązku indemnizacyjnego, który zmierzać ma
w istocie do uregulowania relacji, przede wszystkim majątkowych, pomiędzy mającymi
równe prawa i obowiązki podmiotami obrotu cywilnoprawnego. Ponieważ charakter tego
obowiązku uwzględniać musi różnorodność oraz specyfikę poszczególnych stosunków
zobowiązaniowych83, nie dziwi potrzeba posługiwania się odpowiednio elastycznymi
terminami. Ścisłe określenie pojęcia szkody nie ma w istocie dla prawa prywatnego
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samoistnej wartości, wartość ta przejawia się w użyteczności jego stosowania dla zapewnienia
sprawiedliwego rozstrzygania sporów pomiędzy równoprawnymi podmiotami84.
Dlatego też prezentowane w literaturze prywatnoprawnej prawnicze definicje szkody
mają charakter bardzo ogólny. W najprostszym, właściwie tautologicznym ujęciu szkodą jest
wszelki uszczerbek w prawnie chronionych dobrach lub interesach poszkodowanego85.
Do tego opisu dodaje się niekiedy warunek, aby do uszczerbku doszło wbrew woli
poszkodowanego86 lub bez prawnego usprawiedliwienia87. Inną metodą jej definiowania jest
odwoływanie się do sposobu ustalania wysokości szkody, a więc koncepcji tzw. metody
różnicowej czy też dyferencyjnej. I tak F. Zoll – w odniesieniu do szkody majątkowej –
stwierdza, że poznaje się ją przez porównanie stanu majątkowego osoby poszkodowanej
ze stanem, jaki by istniał, gdyby nie nastąpił fakt, który szkodę wywołał88. Tomasz Dybowski
ujmuje ją jako uszczerbek w prawnie chronionych interesach, wyrażający się w różnicy
pomiędzy stanem dóbr, jaki już istniał i jaki mógłby następnie w normalnej kolei rzeczy
wytworzyć się, a stanem, jaki powstał na skutek zdarzenia wywołującego zmianę
w dotychczasowym stanie rzeczy, z którym to zdarzeniem ustawodawca wiąże powstanie
odpowiedzialności odszkodowawczej89. Wreszcie w trzeciej perspektywie, szkodę definiuje
się poprzez wskazanie jej składników, podlegających obowiązkowi indemnizacyjnemu
zgodnie z wyrażoną w art. 361 § 2 k.c. zasadą tzw. pełnego odszkodowania90.
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Jak stwierdza T. Dybowski „Szkoda o tyle ma znaczenie dla stosunków prawnych, o ile przepisy przewidują
obowiązek jej naprawienia i w tym sensie można mówić o szkodzie w znaczeniu prawnym”, T. Dybowski
w: Z. Radwański (red.) System …, s. 214, por. A. Szpunar, Odszkodowanie…, s. 22 – 23.
85
Zob. W. Czachórski, op.cit., s. 85, A. Ohanowicz, J. Górski, op.cit., s. 46
86
Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2016, s. 91, A. Szpunar, Zakres…,
s. 30. Podobnie M. Kaliński, który stwierdza, że „szkodą jest uszczerbek, jakiego ktoś doznaje w sferze swego
majątku albo osobowości wskutek zdarzeń naruszających jego autonomię czyli możliwość decydowania o sobie
i o sferze własnych interesów”, M. Kaliński w: A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska –
Bocian, Zobowiązania. Część ogólna, Warszawa 2016, s. 80 oraz A. Koch, w: T. Antoszek, R. Budzinowski,
I. Czarnota, J. Grykiel, M. Gutowski (red.), J. Haberko, A. Janiak, J. Kępiński, M. Kępiński, A. Koch,
M. Lemkowski, M. Mataczyński, L. Moskwa, P. Moskwa, K. Mularski, A. Olejniczak, M. Orlicki, J. Panowicz –
Lipska, J. Pokrzywniak, A. Pyrzyńska, A. Raczyński, P. Ruchała, M. Saczywko, R. Sikorski, M. Sokołowski,
T. Sokołowski, T. Sójka, J. Stranz, A. Suchoń, K. Szadkowski, R. Szczepaniak, M. Zelek, K. Żok, Kodeks
cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1 – 44911, Warszawa 2016, s. 1310.
87
R. Longchamps de Berier, Polskie…, s. 229.
88
F. Zoll, Zobowiązania w zarysie, Warszawa 1948, s. 121.
89
T. Dybowski, w: Z. Radwański (red.), System…, s. 214 – 215, podobnie M. Kaliński, który stwierdza, że
„za szkodę należy uznać uszczerbek w dobrach poszkodowanego, polegający na różnicy między stanem tych
dóbr powstałych wskutek zdarzenia szkodzącego a stanem, jaki by istniał, gdyby nie zaszło to zdarzenie”,
M. Kaliński, Szkoda…, s. 170, por. tenże, w: Z. Banaszczyk, A. Brzozowski, P. Drapała, M. Jagielska,
M. Kaliński, P. Machnikowski, P. Mostowik, K. Mularski, A. Olejniczak (red.), M. Pyziak – Szafnicka,
A. Śmieja, K. Zawada, F. Zoll, System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część ogólna. Tom 6, Warszawa
2018, s. 82. Zob. orzeczenie SN z dnia 11 lipca 1957 roku, II CR 304/57, LEX nr 49753, oraz uchwała składu
siedmiu sędziów SN z dnia 22 listopada 1963, III PO 31/63, LEX nr 105247.
90
F. Błahuta, w: F. Błahuta, W. Bryl, S. Buczkowski, R. Czarnecki, H. Dąbrowski, J. Ignatowicz, L. Kostowski,
J. Krzyżanowski, E. Kulesza, W. Kuryłowicz, B. Lubkowski, J. Majorowicz, Z. Masłowski, Z. Mika,
E. Montalbetti, J. Pawlak, M. Piekarski, J. Pietrzykowski, J. Policzkiewicz, S. Rejman, Z. Resich (red.),
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Należy w tym miejscu zauważyć, że obecnie w literaturze prawa prywatnego
kwestionuje się przydatność posługiwania się potocznym, słownikowym rozumieniem pojęcia
szkody z uwagi na jego wieloznaczność i zbytnie uproszczenie91. Twierdzi się, że w tekście
prawnym jest ono bez wątpienia terminem technicznym, pełniącym doniosłą rolę w obrębie
odpowiedzialności cywilnoprawnej i winno być interpretowane z uwzględnieniem wszystkich
kanonów

wykładniczych,

w

szczególności

w

kontekście

celów

i

funkcji

tejże

odpowiedzialności92.
Podstawowe znaczenie dla prawa prywatnego ma rozróżnienie na szkodę majątkową
i niemajątkową. Szkodę majątkową stanowią takie uszczerbki, które dają się wyrazić
w pieniądzu, czy też mówiąc inaczej, gdy odpowiednie naruszenie dobra prawnego pociąga
za sobą naruszenie interesów majątkowych93. W doktrynie prawa cywilnego prezentowany
jest również pogląd, jakoby pojęcie szkody dotyczyło wyłącznie uszczerbków majątkowych,
natomiast dla uszczerbków w dobrach osobistych, które nie oddziałują na stosunki majątkowe
zarezerwowane było pojęcie krzywdy94. Wzajemny stosunek tych pojęć do siebie jest
przedmiotem kontrowersji, wydaje się jednak, że za dominujący należy uznać pogląd
akceptujący nadrzędność zakresową pojęcia szkody nad pojęciem krzywdy95. Niewątpliwie
stanowisko to wspiera brzmienie przepisów kodeksu cywilnego, które posługują się pojęciem
szkody majątkowej, ograniczającym zakres obowiązku indemnizacyjnego (zob. art. 24
§ 2 k.c., art. 438 k.c.). Kwestia ta nie ma z resztą pierwszoplanowego znaczenia. Pogląd
o nadrzędności zakresowej pojęcia szkody nie oznacza bowiem zanegowania specyficznego
charakteru roszczenia o zadośćuczynienie, stanowiące analogon odszkodowania, natomiast

Z. Rzepka, J. Szczerski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 2. Zobowiązania, Warszawa 1972, s. 866, por.
T. Wiśniewski w: G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz,
T. Wiśniewski, C. Żuławska, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom 1,
Warszawa 2011, s. 81.
91
M. Kalińśki, Szkoda…, 168 – 169, T. Dybowski w: Z. Radwański, System…, s. 213, A. Szpunar,
Odszkodowanie…, s. 22, A. Sinkiewicz, Pojęcie i rodzaje szkody w polskim prawie cywilnym, Rejent 1998,
z. 2, s. 61 – 62.
92
A. Szpunar, Odszkodowanie…, s. 22 i n., W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje,
rodzaje, granice, Warszawa 1972, s. 123 – 124, T. Dybowski w: Z. Radwański (red.), System…, s. 213,
Kaliński, Szkoda…, s. 169.
93
Zob. T. Dybowski w: Z. Radwański (red.), System…, s. 227, M. Kaliński, Szkoda…, s. 212, tenże
w: Z. Banaszczyk et al., System…, s. 96 i n., A. Sinkiewicz, op.cit., s. 65.
94
Zob. A. Szpunar, Zakres obowiązku naprawienia szkody…, s. 29 i n., A. Ohanowicz, J. Górski, op.cit., s. 47,
W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza…, s. 125 – 126, J. Winiarz, Obowiązek naprawienia szkody,
Warszawa 1970, s. 20.
95
Zob. R. Longchamps de Berier, Polskie…, s. 229, F. Zoll, op.cit., s. 121, Z. Radwański, Zadośćuczynienie
pieniężne za szkodę niemajątkową, Poznań 1956, s. 3, S. Garlicki, Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe
wypadki, Warszawa 1971, s. 381 - 382, A. Szpunar, Ustalenie odszkodowania w prawie cywilnym, Warszawa
1975, s. 21, tenże, Odszkodowanie…, s. 27, tenże, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1999,
s. 68, T. Dybowski w: Z. Radwański (red.), System…, s. 223, A. Sinkiewicz, op.cit., s. 60, a także M. Kaliński,
Szkoda…, s. 219 – 221, odmiennie np. W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza…, s. 125 – 129.
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ujęcie odwołujące się do stosunku przeciwieństwa nie wyklucza wcale możliwości
odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących naprawienia szkody do przypadków
wyrządzenia krzywdy – tyle że poprzez analogię96. Akceptując tę pierwszą perspektywę, będę
posługiwał się na gruncie prawa prywatnego odpowiednio pojęciem „szkody” oraz „szkody
majątkowej” w takim właśnie znaczeniu. Z konwencją tą koresponduje treść art. 296 k.k.
Nadto prawo prywatne wprowadza również rozróżnienie pomiędzy szkodą na mieniu
i szkodą na osobie. Co istotne, rozróżnienie to dotyczy wyłącznie szkody majątkowej. Szkodą
na mieniu określa się negatywne reperkusje naruszenia praw majątkowych, podczas gdy
szkoda na osobie polega na powstających w sferze majątkowej poszkodowanego skutkach
naruszenia jego dóbr osobistych97. Podział ten nie wywołuje szczególnych kontrowersji,
ma jednak pewne znaczenie praktyczne, z uwagi na to, że operują nim przepisy kodeksu
cywilnego. Wart jest wspomnienia z uwagi na fakt, że podobnym pojęciem „znacznej szkody
w mieniu” posługuje się również kodeks karny (art. 355 § 1 k.k.).
Niekiedy w literaturze prawa prywatnego wskazuje się pewne dodatkowe kryteria,
których zadaniem jest wyznaczanie zakresu znaczeniowego pojęcia szkody. Wśród tych
kryteriów najistotniejsze znaczenie mają sporne zagadnienia w postaci braku prawnego
uzasadnienia uszczerbku oraz znaczenia woli poszkodowanego.
Uznanie braku prawnego uzasadnienia uszczerbku za immanentny element szkody
wiąże się z nadaniem temu terminowi charakteru ściśle normatywnego. Szkodą w takim
ujęciu byłyby tylko takie uszczerbki, które stanowiłyby jakąś formę niesłusznego zubożenia.
Jakkolwiek podejście takie jest prezentowane zarówno w literaturze98, jak i orzecznictwie99,
zostało ono poddane zasadniczej krytyce100. Wskazuje się bowiem, że normatywna
kwalifikacja faktu powstania szkody jest zagadnieniem względem niej zewnętrznym,
związanym

z

odrębną

przesłanką

odpowiedzialności

odszkodowawczej,

a

więc

bezprawnością. Wydaje się, że taka perspektywa będzie użyteczna dla dalszych rozważań,
z uwagi na nieco odmienne, również normatywne konotacje pojęcia szkody w prawie karnym.
Nieco więcej uwagi należy natomiast poświęcić zagadnieniu zgody osoby
poszkodowanej. Wskazuje się, że brak zgody na ingerencję w sferę dóbr prawnych jest

96

T. Dybowski w: Z. Radwański (red.), System…, s. 222
M. Kaliński, Szkoda…, s. 233 i n., T. Dybowski w: Z. Radwański (red.), System…, s. 226.
98
R. Longchamps de Berier, Polskie…, s. 229, J. Winiarz, op.cit., s. 19 – 20.
99
Zob. wyrok SN z dnia 18 czerwca 1999 roku, II CKN 378/98, LEX nr 37920.
100
Zob. S. Grobel, op.cit., s. 110, A. Szpunar, Odszkodowanie…, s. 31, A. Sinkiewicz, op.cit., s. 63,
M. Kaliński, Szkoda…, s. 176 – 177.
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koniecznym elementem szkody101, a jego nieuwzględnienie prowadziłoby do nieintuicyjnych
rozstrzygnięć, traktowania jako szkody darowizny czy dobrowolnych nakładów. Problem
ponoszenia nakładów charakteryzuje się zresztą pewną specyfiką. Niewątpliwie bowiem nie
sposób uznać ponoszenia kosztów koniecznie związanych z wystąpieniem zdarzenia
szkodzącego lub zmierzających do minimalizacji jego skutków za dobrowolne (ponoszenie
kosztów leczenia, nakłady na naprawdę pojazdu po wypadku)102. Zgoda poszkodowanego
na zdarzenie wyrządzające szkodę nie zawsze wyłączać będzie odpowiedzialność,
w szczególności w zakresie szkód związanych z wkroczeniem w dobra osobiste. Tym
niemniej z perspektywy problematyki szkody na mieniu sprawa na pierwszy rzut oka wydaje
się być dość prosta. Ponieważ prawa majątkowe ze swej istoty mają charakter względny
(uzależniony od woli osoby uprawnionej) oraz zbywalny, ich dobrowolna utrata nie może
wiązać

się

z

niczyją

odpowiedzialnością

(oczywiście

przy

założeniu

zdolności

do skutecznego wyzbycia się danego prawa). W związku z powyższym będzie pozostawała
poza

zakresem

zainteresowania

zarówno

odpowiedzialności

odszkodowawczej,

jak i odpowiedzialności karnej. Problem pojawia się dopiero w kontekście funkcjonowania
podmiotów

konwencjonalnych,

w

szczególności

różnego

rodzaju

organizmów

korporacyjnych. Takie podmioty podejmują decyzje za pośrednictwem swoich organów,
będących szczególnym elementem struktury korporacyjnej, niejako łączącym osobę prawną
ze światem zewnętrznym i formułującym jej wolę103.
Zagadnienie to dotyka problemu teoretycznego wytłumaczenia istoty korporacji jako
ekonomiczno-prawnego organizmu zapewniającego korzystny podział pracy i wyważenie
interesów osób zaangażowanych w przedsięwzięcie gospodarcze. W centrum dyskusji nad
tym zagadnieniem znajduje się spółka akcyjna, jako najbardziej wydolny gospodarczo model
realizowania interesów majątkowych na dużą skalę. Niewątpliwie jednak podobne stosunki
korporacyjne występują np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółdzielni,
a w istocie zagadnienie to dotyczy również innych podmiotów konwencjonalnych 104. Jedną
z najbardziej rozpowszechnionych i najszerzej akceptowanych teorii wyjaśniających stosunki
101

A. Szpunar, Ustalenie…, s. 36, tenże, Odszkodowanie…, s. 31 – 32, J. Winiarz, op.cit., s. 19, A. Duży,
Dyferencyjna metoda ustalania wysokości szkody, PiP 1993, z. 10, s. 56, z pewnymi zastrzeżeniami
T. Dybowski w: Z. Radwański (red.), System…, s. 215 – 216, niejednoznacznie A. Sinkiewicz, op.cit., s. 62 –
63, odmiennie natomiast S. Grobel, op.cit., s. 109 - 110.
102
A. Szpunar, Odszkodowanie…, s. 32, M. Kaliński, Szkoda…, s. 173 – 174, M. Sośniak, Znaczenie zgody
uprawnionego w zakresie cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej, ZNUJ, Prace Prawnicze 1959, z. 6,
s. 165 i n.
103
A. Opalski, Pojęcie organu osoby prawnej, PiP 2009, z. 1, s. 28.
104
W tym również organizacji non-profit, fundacji, uniwersytetów czy samorządu terytorialnego, zob.
M.C. Jensen, W.H. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership
Structure, Journal of Financial Economics, 1976, Vol. 3, No. 4, s. 311 i n.

37

korporacyjne jest tzw. teoria wiązki (splotu) umów (nexus of contracts, set of contracts).
W takim ujęciu przedsiębiorstwo (czy też spółka) jest jedynie fikcją prawną, jurydycznym
„wehikułem”,

której

zasadniczą,

ekonomiczną

treść

stanowi

wiązka

wyraźnych

i dorozumianych kontraktów. Ich stronami są podmioty realizujące swoje własne interesy,
nieraz sprzeczne pomiędzy sobą (dostawcy kapitału, a więc akcjonariusze, udziałowcy
czy pożyczkodawcy, a także pracownicy, wierzyciele, kadra menedżerska). Podmiot taki nie
jest

samodzielną

jednostką,

posiadającą

w

pełni

autonomiczną

sferę

interesów,

przeciwstawianą interesom zaangażowanych w nią podmiotów. Wzajemne, stałe stosunki
gospodarcze pomiędzy interesariuszami zapewniać mają równowagę w realizowaniu tych
interesów i ograniczać pole konfliktów105. W istocie więc, jak zauważa A. Opalski,
podmiotowość spółek handlowych, a do pewnego stopnia również innych osób prawnych
i jednostek organizacyjnych wyposażonych w zdolność prawną, jest jakościowo zupełnie inna
niż podmiotowość osób fizycznych. Osoba prawna to sztuczny twór systemu prawnego,
pozbawiony własnej woli. Dla osiągnięcia określonych skutków prawnych ustawodawca
nakazuje jedynie traktować działania organów osoby prawnej, jakby były to działania jej
samej (art. 38 k.c.)106. Z tych też powodów swoboda działania piastuna organu osoby prawnej
jest ustawowo w znacznym stopniu ograniczona, zbliżając się w pewnym zakresie
do instytucji pełnomocnictwa107. Przykładowo, w odniesieniu do ustroju spółek kapitałowych
wskazuje się, że ustawowymi elementami korporacyjnego stosunku organizacyjnego
łączącego członka zarządu lub rady nadzorczej ze spółką, jest obowiązek należytej
staranności w prowadzeniu spraw spółki i jej reprezentowaniu108 oraz że obowiązek działania
w interesie spółki jest nadrzędną dyrektywą wyznaczającą sposób postępowania członków
zarządu i rady nadzorczej109. Jakkolwiek więc konwencjonalne zachowania podejmowane
105

Zob. M.P. Dooley, Fundamentals of Corporation Law, Westbury, New York 1995, s. 12 – 14, z literatury
polskiej K. Oplustil, Instrumenty…, s. 149 – 153 i powoływana tam literatura, A. Opalski, O pojęciu interesu
spółki handlowej, PPH 2008, z. 11, s. 17
106
A. Opalski, O pojęciu…, s. 17, zob. też K. Oplustil, Instrumenty…, s. 150 – 151, J. Frąckowiak
w: Z. Banaszczyk, J. Frąckowiak, L. Górnicki, W.J. Katner, E. Łętowska, P. Machnikowski, K. Osajda, T. Pajor,
M. Pazdan, T. Pietrzykowski, M. Pyziak – Szafnicka, Z. Radwański, W. Rozwadowski, M. Safjan (red.),
M. Zieliński, System prawa prywatnego. Tom I. Prawo cywilne – część ogólna Warszawa 2012, s. 1143 i n.
107
A. Opalski, Pojęcie organu…, s. 28 – 31.
108
Obowiązek ten, którego obiektywny miernik w stosunku do piastunów organów spółek kapitałowych statuuje
art. 293 § 2 k.s.h. i art. 483 § 2 k.s.h., w stosunku do zarządu wywodzony jest z brzmienia art. 201 § 1 k.s.h. i art.
368 § 1 k.s.h., zob. T. Siemiątkowski, Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych, Warszawa
2007, s. 182 – 183, K. Oplustil, Instrumenty…, s. 763 – 767, E. Płonka, Odpowiedzialność odszkodowawcza
członków zarządu spółki kapitałowej wobec spółki (art. 292 i art. 474 k.h.), Kwartalnik Prawa Prywatnego 1994,
z. 2, s. 218 – 221, A. Opalski, K. Oplustil, Niedochowanie należytej staranności jako przesłanka
odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządców spółek kapitałowych, PPH 2013, z. 3, passim, w szczególności
s. 17 – 18.
109
A. Opalski, O pojęciu…, s. 21. Na temat wątpliwości związanych z pojęciem interesu spółki zob. także
K. Oplustil, Instrumenty…, s. 171 i n., M. Tajer, Obowiązek członków organów spółki akcyjnej działania w jej
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przez piastunów organów podmiotów zbiorowych, jeżeli zostaną dokonane z zachowaniem
odpowiednich reguł proceduralnych, pozostają skuteczne (wywierają wpływ na sytuację
majątkową takiego podmiotu, jakby były jego działaniami), to naruszenie reguł starannego
działania przez piastuna osoby prawnej przy podejmowaniu takiej czynności, choćby
formalnie

prawidłowej,

może

przesądzać

o

bezprawności

zachowania

i

rodzić

odpowiedzialność odszkodowawczą piastuna wobec podmiotu w imieniu którego występuje,
lub którego sprawy prowadzi110. W takim przypadku nie można oczywiście mówić
o jakiejkolwiek formule legalizowania czynności prowadzącej do uszczerbku w majątku,
z uwagi na wolę podmiotu praw majątkowych, który w prowadzeniu swoich spraw jest
uzależniony od woli piastuna z uwagi na swój konwencjonalny charakter111. Tym niemniej
pewne czynności w ramach stosunków wewnątrzkorporacyjnych

mogą mieć znaczenie

dla problematyki odpowiedzialności zarządców (udzielenie absolutorium zarządowi, uchwały
autoryzacyjne zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy). Nie jest
to jednak zagadnienie związane z kwestią wystąpienia szkody, ale problem jej przypisania
i płaszczyzny bezprawności. W związku z powyższym zostanie on omówiony w dalszej
części pracy (zob. rozdział 4.2).
Szkodę – jak zaznaczono wyżej – ujmuje się jako różnicę pomiędzy dwoma stanami
majątku poszkodowanego. W istocie charakterystyka ta odwołuje się do koncepcji mierzenia
wysokości szkody, nazywanej metodą dyferencyjną lub różnicową. Zgodnie z nią szkodę
stanowi różnica pomiędzy rzeczywistym stanem majątku poszkodowanego, a jego stanem
hipotetycznym, który by istniał, gdyby nie nastąpiło zdarzenie szkodzące 112. Takie ujęcie
odwołuje się więc do ewentualnych przesunięć majątkowych w perspektywie całości majątku
osoby dotkniętej uszczerbkiem i tym też różni się od tzw. metody obiektywnej. Zgodnie z tym
drugim ujęciem, w ramach którego metoda dyferencyjna jest krytykowana za nadmierną

interesie, Prawo Spółek 2011, z. 7-8, s. 34, D. Opalska, Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych,
Warszawa 2015, s. 66 i n., a także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 2009 roku, I CSK 158/09, LEX
nr 551846.
110
Zob. K. Oplustil, A. Opalski, Niedochowanie…, passim.
111
Zob. wyrok SN z dnia 25 stycznia 2007, V CSK 423/06, LEX nr 277311, gdzie Sąd Najwyższy stwierdza,
iż „uchybienie zasadom racjonalnego działania przy zawieraniu umów przez osobę prawną może być
zdarzeniem wyrządzającym szkodę tej osobie, będącą następstwem zachowania się członków działającego za nią
organu”.
112
Zob. m.in. M. Kaliński, Szkoda…, s. 182 i n., T. Dybowski w: Z. Radwański (red.), System…, s. 214 – 215,
R. Kaczmarek, op.cit., s. 60 - 61, S. Grobel, op.cit., s. 112, A. Szpunar, Ustalenie odszkodowania…, s. 39 i n.,
tenże, Odszkodowanie…, s. 32 i n., J. Winiarz, op.cit., s. 21, A. Sinkiewicz, op.cit., s. 64, A. Duży, op.cit., PiP
1993, z. 10, s. 55 i n, J. Jastrzębski, O wyprzedzającej przyczynowości, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003,
z. 3, s. 613, Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania…, s. 93, zob. też orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia
11 lipca 1957 roku, II CR 304/57, LEX nr 49753.
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abstrakcyjność113, wysokość szkody ustala się w odniesieniu do konkretnego, indywidualnie
określonego dobra. Jest nią uszczerbek, stanowiący bezpośrednie następstwo zdarzenia
sprawczego w majątku poszkodowanego, ograniczonym do jego konkretnego składnika114.
Obecnie w polskiej literaturze powszechnie odrzuca się obiektywną metodę liczenia szkody,
jako utrudniającą realizację zasady pełnego odszkodowania, pomijającą płynny w czasie
charakter

uszczerbku

i

nie

wypełniającą

prawidłowo

funkcji

odpowiedzialności

odszkodowawczej115. Nadto ujęcie obiektywne, posiadając dodatkowe ułomności, w istocie
dzieli problemy metody dyferencyjnej. Do jego zastosowania również należy przeprowadzić
operację porównania stanu rzeczywistego i stanu hipotetycznego, jaki miałby miejsce, gdyby
do zdarzenia szkodzącego nie doszło, ale ograniczonego do badania stanu konkretnego
składnika majątku poszkodowanego. Inny jest więc tak naprawdę jedynie przedmiot
porównania116. Z resztą perspektywa badania całości skutków konkretnego zdarzenia
w majątku poszkodowanego ze swej istoty ma charakter idealizacyjny i najczęściej
niemożliwy do zrealizowania w toku postępowania sądowego. Obszar, w jakim sąd będzie
analizował rozmiar szkody w kontradyktoryjnym postępowaniu cywilnym będzie zależał
od inicjatywy stron.
Po drugie warto zauważyć, że z perspektywy dyferencyjnej metody liczenia szkody
znaczenie mają jedynie dwa momenty czasowe. Pierwszy to moment zdarzenia
wyrządzającego szkodę, natomiast drugi to chwila orzekania, na którą mierzona jest jej
wysokość. Rozwiązanie takie pozostaje w zgodzie z funkcją pojęcia szkody, które ma służyć
jak najskuteczniejszej realizacji kompensacyjnej roli odpowiedzialności cywilnej. Ta druga
data w istocie została przyjęta z konieczności – w rzeczywistości bowiem momentem
najbardziej adekwatnym byłaby chwila naprawienia szkody. Skoro jednak występuje ona
po zapadnięciu prawomocnego orzeczenia, to konwencjonalnie uznano, że chwila
wyrokowania jest czasowo najbliższa rzeczywistemu naprawieniu szkody117. Obowiązek
odszkodowawczy winien bowiem być realizowany tylko w takim zakresie, w jakim
poszkodowany nadal jest zubożony, inaczej byłby pozbawiony sensu. W efekcie więc
wszelkie fluktuacje występujące w majątku poszkodowanego, jego zmiany zarówno
na korzyść jak i na niekorzyść pozostają dla odpowiedzialności odszkodowawczej
113

Zob. T. Dybowski w: Z. Radwański (red.), System…, s. 219 i powoływana tam literatura, A. Ohanowicz,
J. Górski, op.cit., s. 47, A. Duży, op.cit., s. 58, przegląd ujęć alternatywnych zob. S. Grobel, op.cit., s. 112 i n.
114
Na temat metody obiektywnej liczenia szkody zob. m.in. S. Grobel, op.cit., s. 114 – 116, T. Dybowski
w: Z. Radwański (red.), System…, s. 218 – 221, A. Duży, op.cit., s. 57 – 59, M. Kaliński, Szkoda…, s. 184 i n.
115
Zob. m.in. A. Duży, op.cit., s. 58 – 59, M. Kaliński, Szkoda…, s. 184 i n.
116
Zob. T. Dybowski w: Z. Radwański (red.), System…, s. 220.
117
Zob. W. Czachórski, op.cit., s. 91, M. Kaliński, Szkoda…, s. 454, J. Jastrzębski, O wyprzedzającej…, s. 627.
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bez znaczenia. Oczywiście należy pamiętać, że zobowiązany do naprawienia szkody jest
odpowiedzialny tylko za normalne następstwa swojego działania lub zaniechania, zgodnie
z art. 361 § 1 k.c., w związku z czym pewnym ograniczeniem odpowiedzialności pozostaje
nadal cywilnoprawna instytucja związku przyczynowo – skutkowego, o czym mowa będzie
niżej.
Należy jednak zwrócić uwagę na prezentowane niekiedy stanowisko, zgodnie
z którym dopuszczalne jest ustalenie w postępowaniu odpowiedzialności za tzw. szkody
przyszłe, o ile można z pewnością lub z dostatecznie wysokim prawdopodobieństwem
stwierdzić, że one wystąpią, w szczególności w kontekście majątkowych konsekwencji
szkody na osobie118. Pogląd ten jest jednak odrzucany przez większość literatury
i orzecznictwa119.
Po trzecie wreszcie – z punktu widzenia metody dyferencyjnej liczenia szkody podział
na straty i utracone korzyści w dużej mierze traci na znaczeniu. Zgodnie z art. 361 § 2 k.c.
naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści,
które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Pod pojęciem strat rozumie się
co do zasady zmniejszenie się aktywów poprzez utratę lub ubytek poszczególnych
składników majątkowych albo zwiększenie się pasywów. Natomiast pojęciem utraconych
korzyści obejmuje się udaremnienie zwiększenia się majątku, a więc powiększenia aktywów,
które mogłoby w konkretnych okolicznościach nastąpić, gdyby nie zdarzenie wyrządzające
szkodę120.
Tymczasem różnica – przy uwzględnieniu metody dyferencyjnej – zawsze będzie
stanowiła jednolitą wartość, do której należeć mogą zarówno damnum emergens jak i lucrum
cessans. Niekiedy dla ustalenia wysokości straty jest stosowany mechanizm porównania stanu
majątkowego z chwili zdarzenia szkodzącego i stanu majątkowego z chwili orzekania 121. Tym
niemniej również ta zawężona perspektywa wymaga czynienia ustaleń hipotetycznych, np.
uwzględnienia

przebiegu

wydarzeń,

który

miałby

miejsce,

gdyby

do

zdarzenia

wyrządzającego szkodę nie doszło, w celu stwierdzenia czy szkoda rzeczywiście była
następstwem zdarzenia, czy też wówczas, gdy poniesione przez poszkodowanego wydatki

118

Tak T. Dybowski w: Z. Radwański (red.), System…, s. 227, zob. uchwała składu 7 sędziów SN z dnia
17 czerwca 1963, III CO 38/62, LEX nr 149 z glosą aprobującą A. Szpunara, OSP 1965, z. 9, s. 414 i n.
119
Zob. M. Kalińśki, Szkoda…, s. 462 – 466, uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 3 października 1966 roku,
III CZP 17/66, LEX nr 609, uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 17 kwietnia 1970, III PZP 34/69, LEX nr 1099.
120
T. Dybowski w: Z. Radwański (red.), System…, s. 227 – 228, M. Kaliński, Szkoda…, s. 255, s. 278.
121
W. Czachórski, op.cit., s. 89, por. T. Pajor, Przemiany w funkcjach odpowiedzialności cywilnej
w: A. Mączyński, M. Pazdan, A. Szpunar, Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego, Kraków
1994, s. 299, por. też analizę tego ujęcia M. Kalińskiego, Szkoda…, s. 188 – 189.
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zostaną zakwestionowane co do ich celowości lub wysokości122. Ów hipotetyczny charakter
stosowania

metody

dyferencyjnej

przyjmuje

zresztą

najbardziej

wyraźną

formę

w przypadkach wyrządzenia szkody przez zaniechanie. Zawsze bowiem wówczas,
aby przypisać odpowiedzialność odszkodowawczą, konieczne będzie zrekonstruowanie
odpowiedniego zachowania, które winno było zostać podjęte, aby szkody uniknąć. Tym
niemniej perspektywa ustaleń w zakresie wystąpienia utraconych korzyści ma wyłącznie
hipotetyczny charakter, w związku z czym podkreśla się często niebezpieczeństwo
niepewności jego wyników i konieczności szerokiego stosowania domniemań faktycznych123.
Prowadzi to do pewnych istotnych konsekwencji procesowych, w szczególności związanych
z problematyką standardu dowodowego.
Z uwagi na par excellence hipotetyczny charakter utraconych korzyści, szczególne
trudności budzi odróżnienie szkody w takiej właśnie postaci od tzw. szkody ewentualnej.
W piśmiennictwie przyjmuje się, że sama utrata szansy uzyskania korzyści nie podlega
indemnizacji124. Jednocześnie przyjmuje się, iż tym co odróżnia należne (jako szkoda)
utracone korzyści od samej szansy, jest stopień prawdopodobieństwa ich uzyskania. O ile
bowiem strata, jako zjawisko występujące realnie, jest ustalana w sposób mniej lub bardziej
precyzyjny, to rozważania w zakresie utraconych korzyści rzadko kiedy dawać będą sądowi
przekonanie o pewności ich uzyskania. Dlatego dla zasądzenia odszkodowania wymaga się
wysokiego prawdopodobieństwa osiągnięcia dochodu125. Sąd Najwyższy w wielu
wypowiedziach nakładał w tym zakresie na poszkodowanego wymóg udowodnienia tak
dużego prawdopodobieństwa osiągnięcia korzyści, że uzasadnia ono przyjęcie wniosku,
iż utrata korzyści rzeczywiście nastąpiła126. Jeszcze dalej idzie Sąd Najwyższy w wyroku
z dnia 19 czerwca 2008 roku127, stwierdzając że aby uznać utracone korzyści za szkodę,
należy udowodnić tak duże prawdopodobieństwo ich osiągnięcia przez poszkodowanego,
że rozsądnie rzecz oceniając można stwierdzić, iż na pewno uzyskałby on korzyść, gdyby nie
nastąpiło zdarzenie, w związku z którym skutek ten był niemożliwy. Na pozór wydaje się
122

Zob. M. Kaliński, Szkoda…, s. 255 – 256, T. Dybowski w: Z. Radwański (red.), System…, s. 228,
W. Czachórski, op.cit., s. 89 – 90, J. Jastrzębski, glosa do wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 października 2001
roku (II CKN 578/99), PPH 2003, z. 4, s. 52.
123
A. Szpunar, Odszkodowanie…, s. 65 – 66, M. Kaliński, Szkoda…, s. 280 – 281.
124
Zob. np. T. Dybowski w: Z. Radwański (red.), System…, s. 228 – 229, tenże, Odszkodowanie za naruszenie
posiadania, Nowe Prawo 1973, z. 1, s. 13 – 14, M. Kaliński, Szkoda…, s. 256, A. Szpunar, Ustalenie…, s. 52.
125
M. Kaliński, Szkoda…, s. 257.
126
Zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z 2 października 1979, II CR 304/79, LEX nr 2491, wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 21 czerwca 2001 roku, IV CKN 382/00, LEX nr 52543, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28
kwietnia 2004 roku, III CK 495/02, LEX nr 164003, wyrok Sądu Najwyższego z 14 października 2005 roku,
III CK 101/05, LEX nr 187042.
127
sygn. V CSK 19/08, LEX nr 424433, podobnie SN w wyroku z dnia 26 stycznia 2005, V CK 426/04, LEX
nr 147221.
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więc, że w orzecznictwie stosuje się w zasadzie ten sam standard dowodowy zarówno
w stosunku do lucri cessantis, jak i do damni emergentis. Tymczasem jednak konfrontując
takie ujęcie z przypadkami utraty szansy, które rozumie się jako sytuacje, gdzie stopień
prawdopodobieństwa

winien

charakteryzować

się

nieznacznością,

przypadkowością

porównywalną do zakupu losu na loterię, powstaje dysonans. Niewątpliwie bowiem
pomiędzy pewnością uzyskania dochodów, a jedynie niewielką szansą na nie, znajduje się
obszar, którego wykluczenie z pojęcia szkody w całości, wydaje się wątpliwe.
Krytycznie do stanowiska Sądu Najwyższego co do prawdopodobieństwa uzyskania
korzyści, zaprezentowanego w ostatnim powoływanym orzeczeniu odniósł się M. Kaliński,
uznając je za zbyt radykalne128. Stwierdził on, że oczekiwanie pewności przysporzenia jest
nieuzasadnione z uwagi na konieczność operowania prawdopodobieństwem oraz nakłada
na dochodzącego naprawienia szkody niemożliwe do zrealizowania wymagania dowodowe,
a także nie odpowiada brzmieniu art. 361 § 1 k.c., w którym użyto w stosunku do utraconych
korzyści sformułowania „mógłby osiągnąć”129. W konsekwencji Autor twierdzi, że w zakresie
lucri cessantis należy wymagać jedynie ustalenia hipotetycznego stanu majątku
poszkodowanego z wysokim prawdopodobieństwem. Jak się wydaje jeszcze łagodniejsze
wymogi standardu dowodowego w tym zakresie zakłada J. Jastrzębski, który posługuje się
pojęciem „dostatecznie wysokiego” stopnia prawdopodobieństwa. Autor stwierdza,
że „niezbędne jest jedynie, aby utrata zysków wykazana została z prawdopodobieństwem
wystarczającym do przyjęcia, że istniała realna możliwość ich uzyskania”130. To ostatnie
podejście – z uwagi na konieczność wytyczenia granicy pomiędzy utratą korzyści a tzw.
szkodą ewentualną – należy zaaprobować. Tym niemniej nie rozwiązuje ono wszystkich
trudności z uwagi na swoją ogólność. W literaturze – co w gruncie rzeczy zrozumiałe – unika
się dokładnego wskazania, jaki standard dowodowy obowiązuje przy ustalaniu szkody
w postaci należnych korzyści. Prawdopodobieństwo „wysokie” czy też „dostatecznie
wysokie” to co najmniej wyższe niż prawdopodobieństwo nieuzyskania przysporzenia131.
Wydaje się więc, wbrew optycec odczytywanych w oderwaniu od konkretnych stanów
128

M. Kaliński, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2008 roku, V CSK 19/08, PS 2009,
z. 9, s. 125 i n.
129
Tamże, s. 127 – 129. Por. S. Grobel, op.cit., s. 115, A. Szpunar, Odszkodowanie…, s. 41 – 43, tenże,
O funkcjach odpowiedzialności cywilnej, ZNUJ, Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej, tom
CCCXLVI, z. 1, Kraków 1974, s. 183 – 184.
130
J. Jastrzębski, glosa…, s. 52.
131
Na temat specyficznych problemów ze znaczeniem predykatów porównawczych, takich jak „duży” – „mały”,
„wysoki” – „niski”, zob. A. Wierzbicka, Co znaczy „dużo”, „mało”, „duży”, „mały”, „więcej”, „mniej” w:
Z. Tobolińska, M. Grochowski, Liczba, ilość, miara. Materiały konferencji naukowej w Jadwisinie, Wrocław –
Warszawa 1973, s. 81 oraz T. Gizbert – Studnicki, Znamiona porównawcze w kodeksie karnym, RPEiS 1981, z.
1, s. 159 – 161.
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faktycznych tez Sądu Najwyższego, iż standard dowodowy w zakresie wykazywania utraty
korzyści jest niższy, niż w przypadku ustaleń dotyczących wykazania strat.
Jako przykłady możliwych rodzajów szkód powołuje się w literaturze zniszczenie,
uszkodzenie lub utratę rzeczy, utratę możliwości korzystania z rzeczy, naruszenie posiadania,
zwiększenie się pasywów, utratę roszczenia, poniesienie wydatków w celu usunięcia
lub ograniczenia szkody czy utratę pożytków132. Większość kategorii w ramach tej typologii
nie przedstawia szczególnych wątpliwości. Dwie kwestie jawią się jednak jako
kontrowersyjne i warte bliższej uwagi, a związane są one z problematyką obciążenia
pasywami i utraty roszczenia (przekształcenia się zobowiązania w zobowiązanie naturalne).
Odwołując się do powszechnie wyrażanego poglądu, że straty mogą występować
w postaci zmniejszenia aktywów lub zwiększenia pasywów (bądź też obu tych zjawisk
łącznie)133, obciążenie pasywami jawi się jako typowy przykład damni emergentis. Tym
niemniej przy bliższej analizie okazuje się, że zarówno literatura jak i orzecznictwo
prywatnoprawne są w tej sprawie podzielone.
W pierwszym, najszerszym ujęciu, przyjmuje się że powstanie bądź zwiększenie
pasywów stanowi szkodę niezależnie od tego, czy dług w czasie ustalania szkody jest
wymagalny albo też w jakikolwiek sposób ustalony (np. prawomocnym wyrokiem sądu)134.
Aprobujący takie ujęcie K. Zagrobelny akcentuje, że jest ono zgodne z potocznym
rozumieniem szkody, a ustawodawca używa tego pojęcia – bez wprowadzania dodatkowych
rozróżnień – w stosunku do wszelkich ingerencji w dobra i interesy poszkodowanego. Nadto
Autor, powołując się na zapewnienie odpowiedniej ochrony poszkodowanemu, podnosi,
że już samo zwiększenie się zobowiązań w majątku określonej osoby może prowadzić
do negatywnych konsekwencji prawnych, w tym np. do upadłości. Jak wskazuje
K. Zagrobelny „nagromadzenie w majątku określonej osoby długów, nawet jeszcze nie
wymagalnych, które w przyszłości (być może) trzeba będzie wykonać, jest naruszeniem

132

Zob. np. T. Dybowski w: Z. Radwański (red.), System…, s. 230 – 243, A. Sinkiewicz, op.cit., s. 66 i n.
Zob. m.in. F. Zoll, op.cit., s. 121, A. Szpunar, Ustalenie…, s. 39, tenże, Odszkodowanie…, s. 9, F. Błahuta
w: F. Błahuta et al., Kodeks cywilny…, s. 871, B. Bladowski, A. Gola, Szkoda i odszkodowanie, Warszawa
1984, s. 5, T. Dybowski w: Z. Radwański (red.), System…, s. 227, A. Sinkiewicz, op.cit., s. 61, W. Czachórski,
op.cit., s. 89, K. Zagrobelny, W sprawie szkody występującej pod postacią zwiększenia się pasywów
poszkodowanego w: Prace z prawa cywilnego. Dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, red.
P. Machnikowski, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo 2009, nr CCCVIII, s. 575 – 576.
134
Tak K. Zagrobelny, O okolicznościach kształtujących odszkodowawczą odpowiedzialność dłużnika
w: P. Machnikowski (red.) Odpowiedzialność w prawie cywilnym, Acta Universitatis Wratislaviensis 2006,
nr CCC, s. 283, tenże, W sprawie szkody…, s. 577 – 581, tenże, glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia
10 lipca 2008, III CZP 62/08, OSP 2010, z. 12, s. 898 i n.
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interesów poszkodowanego, w obecnej rzeczywistości społeczno-prawnej ogranicza
możliwość jego normalnego uczestniczenia w obrocie cywilnoprawnym”135.
W drugim, kompromisowym ujęciu, prezentowanym w najnowszym orzecznictwie
Sądu Najwyższego, przyjęto, że stratę stanowią dopiero wymagalne zobowiązania
poszkodowanego wobec osoby trzeciej136. Uzasadniając takie postawienie granicy pojęcia
szkody, Sąd Najwyższy – co prawda w skromnym wywodzie – stwierdził, że samo
zaciągnięcie zobowiązania i powstanie długu oznacza jedynie „zarezerwowanie” w majątku
dłużnika określonych aktywów na poczet świadczenia, którego spełnienie staje się
bezwzględnie konieczne w terminie wymagalności137. Perspektywie tej zarzucono
arbitralność138.
Zarówno podejście szerokie jak i umiarkowane spotkały się z krytyką M. Kalińskiego,
jako prowadzące do nieuzasadnionego zrównania szkody obecnie istniejącej ze szkodą
przyszłą. Prowadzi to – zdaniem Autora – do sztucznego wprowadzenia indemnizacji szkody,
która jeszcze nie wystąpiła (i niekoniecznie w ogóle musi nastąpić), co w efekcie prowadzić
może do naruszenia zasady restytucji, zgodnie z którą świadczenie odszkodowawcze
nie może wzbogacać poszkodowanego139. Wskazuje on, że powstanie pasywów nie polega
na jakimkolwiek ubytku w majątku poszkodowanego, a także iż ujęcie takie prowadzi
do zatarcia różnicy pomiędzy szkodą, stanowiącą skutek naruszenia dóbr poszkodowanego,
a samym naruszeniem140. W konsekwencji Autor ten przyjmuje rozwiązanie najbardziej
rygorystyczne, zgodnie z którym pasywa stanowią szkodę tylko wówczas, gdy doszło do ich
umorzenia w drodze wykonania zobowiązania. W rzeczywistości jednak będzie to już
przypadek utraty aktywów141.

135

K. Zagrobelny, W sprawie szkody…, s. 580, por. tenże, glosa…, s. 900 – 901.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2008 roku, III CZP 62/08, LEX nr 396257.
137
Tym niemniej należy zauważyć, że orzecznictwo w tym zakresie jest w znacznym stopniu rozbieżne. Ujęcie
szerokie, zaliczające do szkody wszelkie pasywa, zostało zaprezentowane w wyroku Sądu Najwyższego z dnia
29 listopada 1999 roku, III CKN 474/98, LEX nr 142585, wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 lutego 2006 roku,
V CSK 86/05, LEX nr 216065 oraz wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2002 roku, V CKN 1325/00,
LEX nr 75295. Odmienny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 czerwca 2007 roku, I CSK 86/07,
LEX nr 453747, gdzie, kwestionując istnienie szkody w postaci zwiększenia pasywów SN stwierdził,
że wprawdzie „majątek poszkodowanego został pomniejszony, ale realny wymiar tego „pomniejszenia”
odczuwalny będzie dopiero w momencie zaspokojenia długu stanowiącego szkodę. Natomiast dług, który nie
zostanie zaspokojony, trudno uznać za szkodę podlegającą naprawieniu”. Zob. też wyrok Sądu Najwyższego
z dnia 13 stycznia 1962 roku, II CR 1116/60, LEX nr 1635500.
138
K. Zagrobelny, glosa…, s. 900.
139
M. Kaliński, Szkoda…, s. 269, tenże, glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2008, III CZP
62/08, PiP 2009, z. 10, s. 134.
140
M. Kalińśki, Szkoda…, s. 227 – 233 oraz 268 – 271, tenże, glosa do uchwały…, s. 135
141
Tamże, s. 135 - 136, tenże, glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 grudnia 2007 roku, I ACa
1165/07, Palestra 2009, z. 5-6, s. 298.
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Nie ulega natomiast wątpliwości, że szkodę stanowić może obciążenie pasywami
w postaci praw rzeczowych zabezpieczających, których ustanowienie obniża wartość
rzeczy142. Wówczas bowiem, niezależnie nawet od wymagalności lub braku wymagalności
wierzytelności zabezpieczonej np. hipoteką, najczęściej dojdzie do zmiany stanu aktywów
(zmniejszenia wartości obciążonej rzeczy).
Wydaje się więc, że zagadnienie obciążenia pasywami w kontekście pojęcia szkody
dalej będzie budzić kontrowersje. Nie podejmując się rozwiązania problemu na gruncie prawa
cywilnego, należy zauważyć, że w argumentacji powoływanej za każdym z wyróżnionych
stanowisk pojawia się, jako szczególnie doniosły, wzgląd na funkcje odpowiedzialności
odszkodowawczej, których wypadkową jest interpretacja zakresu znaczeniowego szkody.
W istocie bowiem sporność zagadnienia wynika z kolizji istotnych z perspektywy
odpowiedzialności cywilnoprawnej wartości – z jednej strony potrzeby zapewnienia
maksymalnej ochrony interesów poszkodowanego, a z drugiej zakazu bogacenia się
na szkodzie, naruszającego podstawową zasadę restytucji.
Innym wywołującym pewne trudności interpretacyjne przypadkiem szkody jest
sytuacja utraty roszczenia lub też przekształcenia się wierzytelności w zobowiązanie
naturalne143. Uznanie utraconego roszczenia za szkodę wymaga poczynienia pewnych
dodatkowych warunków. Wskazuje się bowiem, że stanowi ono uszczerbek w majątku
wierzyciela o tyle, o ile wierzytelność była uzasadniona i możliwa do wyegzekwowania.
Ma to szczególne znaczenie w przypadkach stwierdzenia zaniedbań pełnomocnika
procesowego, polegających na np. niesporządzeniu środka odwoławczego, sporządzeniu go
w sposób nieprawidłowy lub doprowadzeniu do przedawnienia roszczenia. Aby przypisać
szkodę

wymagane

jest

wówczas

wykazanie,

że

właściwe

postępowanie

osoby

odpowiedzialnej prowadziłoby – z odpowiednim stopniem prawdopodobieństwa – nie tylko
do zasądzenia, ale również do wyegzekwowania należności. Wymaga to więc stwierdzenia,
że roszczenie było należne, a dłużnik był wypłacalny144. Zagadnienie to – choć ujmowane jest
w ramach problematyki szkody – należy badać analizując problematykę związku
przyczynowego.
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M. Kaliński, Szkoda…, s. 271, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2010 roku, II CSK 544/09, LEX
nr 602233.
143
Zob. m.in. T. Dybowski w: Z. Radwański (red.), System…, s. 238, M. Kalińśki, Szkoda…, s. 266 – 268,
A. Sinkiewicz, op.cit., s. 69.
144
Zob. M. Kaliński, Szkoda…, s. 267, A. Sinkiewicz, op.cit., s. 69, a także wyrok Sądu Najwyższego z dnia
21 lutego 1962 roku, II CR 314/61, LEX 1633504, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2004, V CK
297/04, LEX 222184, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2006 roku, V CSK 292/06, LEX nr 232807.
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Od przypadków utraty roszczenia należy natomiast odróżnić brak jego powstania,
który również może wynikać ze zdarzenia, z którym łączy się odpowiedzialność
odszkodowawcza (niezawarcie odpowiedniej umowy). Wówczas jednak będziemy mieli
do czynienia z utratą spodziewanych korzyści.
Problematyka przekształcenia się roszczenia w zobowiązanie naturalne może być
rozpatrywana z perspektywy charakterystyki szkody w dwóch kontekstach. Z jednej strony
zdarzeniem powodującym szkodę może być zachowanie uniemożliwiające dłużnikowi
skuteczną

obronę

przed

dochodzeniem

roszczenia

(np.

niepodniesienie

zarzutu

przedawnienia, uznanie długu)145. Ponieważ jako poszkodowany występuje wówczas dłużnik,
nie jest to więc przykład szkody w postaci utraty roszczenia w ścisłym sensie – do szkody
prowadzi niewygaśnięcie zobowiązania. Zaliczenie tej postaci szkody do strat lub utraconych
korzyści jest kłopotliwe z uwagi na problem ustalenia, czy szkodą jest istnienie samego
zobowiązania, czy też dopiero jego wykonanie (np. wyegzekwowanie należności
od dłużnika). Przyjmując pierwszą perspektywę, nieprzekształcenie się wierzytelności
w zobowiązanie naturalne należałoby chyba postrzegać jako utratę korzyści. Przyjmując
natomiast, że samo zobowiązanie szkodą jeszcze nie jest, a powstaje ona dopiero w momencie
wyjścia składników majątkowych z majątku dłużnika, samo istnienie lub nieistnienie
zobowiązania przestaje mieć dla nas bezpośrednie znaczenie. Szkodę wiązać będziemy
ze spełnieniem świadczenia lub jego egzekucją, które nastąpiły dlatego, że do przedawnienia
nie doszło lub z uwagi na niepodniesienie zarzutu przedawnienia. Oznaczałoby to, iż ten
rodzaj szkody jest również przykładem strat146.
Odmiennie przedstawia się sytuacja, gdy zdarzeniem szkodzącym jest zachowanie
polegające na dopuszczeniu do upływu terminu przedawnienia (np. zaniechanie złożenia
pozwu). Wówczas osobą pokrzywdzoną jest wierzyciel, a przedmiotem szkody – utracone
roszczenie. Również ten przypadek jest problematyczny z punktu widzenia zaliczenia takiej
postaci szkody do strat bądź utraconych korzyści. Wskazuje się, że ponieważ roszczenie
należy do aktywów, to jego utrata stanowi uszczuplenie majątku poszkodowanego i winna
być zaliczana do damni emergentis147. Tym niemniej, jeśli jednocześnie przyjąć,
że w kontekście obciążenia pasywami stratą jest dopiero wyjście aktywów z majątku
145

Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 grudnia 2007, I ACa 1165/07, LEX nr 434449.
Zob. M. Kaliński, glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego…, s. 296 i n.
147
Zob. W. Warkałło, Zasada odszkodowania w ubezpieczeniach, Studia Cywilistyczne 1969, t. XIII/XIV,
s. 423, K. Zagrobelny, W sprawie szkody…, s. 576 – 577, M. Kaliński, Szkoda…, s. 266 – 267, a także wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 1998, II CKN 79/98, LEX nr 35868, odmiennie natomiast, traktując utratę
roszczenia jako utratę korzyści Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 listopada 1986 roku, II CR 292/86, LEX
nr 5258.
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dłużnika, stanowisko to może jawić się jako niekonsewentne148. Jeśli by bowiem przyjąć,
że szkodą w przypadku utraty roszczenia jest niewejście odpowiednich składników
do majątku wierzyciela, to w istocie niezaspokojone roszczenie jest jedynie ekspektatywą
uzyskania tych środków, które stanowić będą możliwe do uzyskania korzyści.
Warto również pamiętać, że ustawodawca – dostrzegając wrażliwość pojęcia szkody
na mogące pojawić się w toku postępowania trudności dowodowe – udostępnia sądowi
i stronom w postępowaniu cywilnym pewne instrumenty, umożliwiające w odpowiednich
okolicznościach

złagodzenie

rygorów

procesowych.

Jakkolwiek

oczywiście

ciężar

udowodnienia wystąpienia szkody i jej wysokości, zgodnie z art. 6 k.c. spoczywa
na powodzie, w praktyce często w tym zakresie wykorzystywane są domniemania faktyczne
i dowód prima facie149. Co więcej, w przypadkach gdy sam fakt doznania szkody jest
niewątpliwy, ale nie jest możliwe, bądź jest znacznie utrudnione dokładne ustalenie jej
wysokości, sąd może zasądzić odpowiednią sumę według swojej oceny, opartej
na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy (art. 322 k.p.c.)150. O czym warto pamiętać,
nie jest to regulacja dotycząca miarkowania odszkodowania, pozwalająca na oderwanie
wysokości odszkodowania od rzeczywistej wartości szkody. Przepis ten nie reguluje
w sposób samodzielny wysokości odszkodowania (tak jak np. art. 362 k.c.), ale pozwala
na ustalenie wysokości roszczenia na podstawie własnej oceny sądu, łagodząc w istocie
rygory dowodowe w zakresie ustalania wysokości szkody151.
Warto pamiętać, że prawo cywilne dysponuje złożonym zestawem instrumentów
służących realizacji roszczeń osoby uprawnionej z tytułu obowiązku indemnizacyjnego,
swoistym oprzyrządowaniem pojęcia szkody, które służyć ma spełnianiu przez nie swojej
funkcji.
Przykładem tego rodzaju instrumentów jest mająca normatywne zakorzenienie
koncepcja adekwatnego związku przyczynowego. Związek przyczynowy powszechnie
148

Zob. K. Zagrobelny, W sprawie szkody…, s. 579 – 580.
T. Dybowski w: Z. Radwański (red.), System…, s. 281 – 283, A. Szpunar, Odszkodowanie…, s. 41 i n.,
M. Kaliński, Szkoda…, s. 481.
150
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz.
155 z późn. zm.
151
M. Kaliński, Szkoda…, s. 486 – 488, zob. też J. Gudowski w: T. Ereciński (red.), P. Grzegorczyk,
J. Gudowski, M. Jędrzejewska, K. Weitz, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie
rozpoznawcze, Warszawa 2016, s. 523 – 524, K. Markiewicz w: H. Ciepła, A. Cudak, B. Czech, K. Gonera,
J. Górowski, J. Jagieła, R. Kulski, I. Kunicki, A. Laskowska-Hulisz, A. Marciniak (red.), K. Markiewicz,
M. Michalska-Marciniak, J. Mistal-Konecka, K. Piasecki (red.), M. Rejdak, J. Rodziewicz, A. Stempniak,
M. Sychowicz, A. Torbus, Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1 – 366, Warszawa 2016,
s. 1407 – 1408, P. Rylski, Niemożliwość lub nadmierne utrudnienie udowodnienia wysokości żądania jako
przesłanki zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej w procesie cywilnym w: M. Modrzejewska (red.), Prawo
handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa
Okolskiego, Warszawa 2010, s. 908.
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postrzegany jest w prawie cywilnym z jednej strony jako jedna z przesłanek, odrębna
od przesłanki

szkody,

pociągnięcia

do

odpowiedzialności

odszkodowawczej152.

Z tej perspektywy jego istnienie jest warunkiem indemnizacji. Z drugiej strony przyznaje mu
się rolę ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej. Określać ma więc spośród
skutków jakiegoś zdarzenia, zakres następstw objętych obowiązkiem naprawienia szkody153.
Owa limitująca funkcja teorii związku przyczynowego w prawie cywilnym ujawnia się
w sposób jaskrawy w kontekście problematyki warunku sine qua non, wciąż w pewnym
zakresie stosowanego. Ponieważ oparcie przyczynowości wyłącznie na teście warunku
koniecznego prowadziłoby – co od dawna dostrzegają przedstawiciele literatury –
do nadmiernego,

nieadekwatnego

dla

potrzeb

odpowiedzialności

cywilnoprawnej,

rozszerzania odpowiedzialności odszkodowawczej, stosowana jest, znajdująca normatywne
uzasadnienie w art. 361 § 1 k.c., koncepcja tzw. adekwatnego związku przyczynowego.
Zgodnie z tym ujęciem, ogranicza on odpowiedzialność do normalnych następstw
zdarzenia154.
Przyjmuje się, że adekwatny związek przyczynowy to taki, który poza relacją kauzalną
(wykazywaną za pomocą warunku sine qua non) wykazuje dodatkową cechę. Mianowicie
zdarzenie podlegające wartościowaniu jako potencjalnie szkodzące winno stanowić
statystyczne, empirycznie potwierdzone zwiększenie prawdopodobieństwa spowodowania
skutku, który wystąpił155.
Łatwo zauważyć, że problematyka teorii związku przyczynowego pełni w prawie
cywilnym funkcję podobną do koncepcji obiektywnego przypisania skutku w prawie karnym.
Istota obydwu prawniczych konstrukcji zasadza się na obserwacji, że samo posługiwanie się
ontologicznie ujmowaną przyczynowością, instrumentarium pochodzącym jedynie z nauk
zajmujących się opisywaniem rzeczywistości (czy to przyrodniczych czy społecznych),
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Zob. m.in. R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, Poznań 1948, s. 243, F. Zoll, op.cit., s. 148, S. Garlicki,
Związek przyczynowy przy szkodzie na osobie, NP 1957, z. 10, s. 22 – 23, A. Ohanowicz, J. Górski, op.cit.,
s. 52, T. Dybowski w: Z. Radwański (red.), System…, s. 197, A. Koch, Związek przyczynowy jako podstawa
odpowiedzialności odszkodowawczej, Warszawa 1975, s. 50 – 51, tenże, Metodologiczne zagadnienia związku
przyczynowego w prawie cywilnym, Poznań 1975, s. 83, W. Czachórski, op.cit., s. 221 i n., Z. Radwański,
A. Olejniczak, Zobowiązania…, s. 89 – 90, M. Kaliński, Szkoda…, s. 65.
153
Zob. m.in. A. Ohanowicz, J. Górski, op.cit., s. 52, J. Winiarz, op.cit., s. 27, A. Koch, Związek
przyczynowy…, s. 51, T. Dybowski w: Z. Radwański (red.), System…, s. 247, Z. Radwański, A. Olejniczak,
Zobowiązania…, s. 91 – 92, M. Kaliński, Szkoda…, s. 370.
154
Zob. A. Koch, Związek przyczynowy…, s. 127, M. Kaliński, Szkoda…, s. 379 i 394.
155
Zob. M. Kaliński, Szkoda…, s. 373 i n., A. Koch, Związek przyczynowy…, s. 94 – 103, 135 – 142.
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nie jest wystarczające dla potrzeb regulacji odpowiedzialności prawnej. Ta bowiem jest
w sposób nieunikniony uwikłana aksjologicznie156.
Konstatacja ta prowadzić musi do oczywistej konkluzji, że ponieważ inne względy
aksjologiczne wchodzą w grę w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, a inne
odpowiedzialności karnej, to oczywiście obie perspektywy prowadzić będą nierzadko
do przeciwstawnych rezultatów157.
Inną

konstrukcją,

w

istotnej

mierze

powiązaną

z

problematyką

związku

przyczynowego i przypisania szkody, jest przyczynienie się poszkodowanego. Zgodnie z art.
362 k.c., jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody,
obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności,
a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Okoliczność ta jest jednym z czynników
wpływających nie tyle na rozmiar szkody, co na wysokość odszkodowania, zapewniając
sądowi możliwość jego, w pewnym zakresie swobodnego miarkowania158. Wskazuje się
jednak, że przyczynienie się do powstania szkody należy rozumieć jako powiązanie kauzalne
zachowania poszkodowanego ze szkodą. W konsekwencji może ono działać niejako w dwóch
kierunkach. Z jednej strony w pewnych przypadkach będzie skutkowało redukcją
odpowiedzialności dłużnika, pomimo zrealizowania wszystkich przesłanek odpowiedzialności
odszkodowawczej, a z drugiej przyjmuje się, że niekiedy szczególna regulacja art. 362 k.c.
pozwala na zasądzenie obniżonego odszkodowania w przypadku, gdyby zgodnie z ogólnymi
regułami adekwatnego związku przyczynowego, poszkodowany byłby go pozbawiony159.
Szczególne znaczenie ma pierwszy ze wskazanych przypadków, bowiem prawo cywilne
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T. Dybowski stwierdza, że „celem nauki prawa nie jest tworzenie takiej czy innej teorii związku
przyczynowego, ponieważ należy to do kompetencji innych dyscyplin naukowych. Natomiast zadaniem nauki
prawa jest udzielenie odpowiedzi na pytania, w jakich wypadkach stwierdzenie związku przyczynowego
uzasadnia odpowiedzialność”, tenże, Adekwatny czy konieczny związek przyczynowy (cz. 2), Palestra 1961,
z. 7, s. 27. Por. tenże, System…, s. 248, A. Koch, Związek przyczynowy…, s. 33 oraz 61 – 62, M. Kaliński,
Szkoda…, s. 371. Na gruncie prawa karnego zob. W. Wolter, glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia
16 stycznia 1959 roku, I K 654/58, OSPiKA 1960, z. 6, s. 366 i n.
157
Typowym przykładem takiej możliwej rozbieżności rezultatów będzie problem dodatkowego
kwantyfikowania zwiększenia niebezpieczeństwa jako, „znacznego” czy „istotnego”, które w prawie karnym nie
budzi szczególnych wątpliwości (zob. np. wyrok SN z dnia 1 grudnia 2000 roku, IV KKN 509/98, LEX
nr 46111, postanowienie SN z dnia 15 lutego 2012 roku, II KK 193/11, LEX nr 1212351 wraz z glosą do tego
orzeczenia A. Barczak – Oplustil, CzPKiNP 2012, z. 4, s. 149 i n.). Tymczasem w perspektywie
prywatnoprawnej wymóg, aby przyczyna zwiększała w sposób „znaczny” prawdopodobieństwo nastąpienia
szkody, jest traktowany jako zbyt rygorystyczny, zob. A. Koch, Związek przyczynowy…, s. 138.
158
Natomiast mechanizm tego miarkowania budzi w literaturze fundamentalne wątpliwości, zob. m.in.
R. Longchamps de Berier, Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań, Lwów 1934, s. 233, T. Dybowski,
Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody (przyczynek do dyskusji nad treścią art. 362 k.c.),
NP 1977, z. 6, s. 820 i n., A. Szpunar, Przyczynienie się do powstania szkody w wypadku komunikacyjnym,
Rejent 2001, z. 6, s. 16 – 27, tenże, Kilka uwag o przyczynieniu się poszkodowanego do zwiększenia szkody,
Rejent 2002, z. 11 – 12, s. 13 i n., P. Granecki, W sprawie wykładni art. 362 k.c., PiP 2003, z. 1, s. 68 i n.
159
Zob. A. Koch, Związek przyczynowy…, s. 244 – 245, M. Kaliński, Szkoda…, s. 425.
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w ograniczonym zakresie umożliwia uwolnienie się od odpowiedzialności sprawcy szkody
z powodu występowania kolizji odpowiedzialności za skutek160. Mechanizm przyczynienia
się stanowi więc swoisty wentyl bezpieczeństwa, mający na celu odciążenie dłużnika
w zakresie,

w

jakim

udział

w

doznaniu

uszczerbku

przypisuje

się

samemu

poszkodowanemu161. Jest to kolejny przykład właściwej prawu prywatnemu elastyczności
w konstruowaniu reguł odpowiedzialności, której – z powodów zupełnie fundamentalnych –
brakuje instytucji obiektywnego przypisania skutku w prawie karnym. Ta bowiem
konstrukcja, służąc do stwierdzenia relacji sprawstwa, uniemożliwia wartościowanie.
1.4. Pojęcie szkody w prawie karnym
Pojęcie szkody, jakkolwiek prawnikowi kojarzące się z centralnymi instytucjami
prawa cywilnego, od wielu lat nieprzerwanie pełni istotne i różnorodne funkcje jako termin
języka prawa karnego. Pojęciem tym posługiwały się wszystkie nowożytne kodeksy karne,
występuje ono również w obecnie obowiązującym kodeksie. Co więcej, można wręcz
zaobserwować pewną jego ekspansję. I tak kodeks karny z 1932 roku posługuje się pojęciem
szkody 23 razy, z czego w 11 przypadkach szkoda stanowi znamię czynu zabronionego,
kodeks karny z 1969 roku używa tego sformułowania 32 razy, z czego dwunastokrotnie jako
znamienia czynu zabronionego, podczas gdy w obecnie obowiązującym kodeksie pojęcie
szkody występuje 72 razy, z czego w 33 przypadkach stanowi element opisu czynu
zabronionego.
Wobec powszechnego występowania pojęcia szkody w języku prawa karnego,
zarówno w części ogólnej jak i w części szczególnej, warto przyjrzeć się bliżej kontekstom
jego występowania. Wydaje się bowiem, że można dostrzec przynajmniej cztery takie
konteksty162, zasadniczo się od siebie różniące.
Po pierwsze ustawodawca wykorzystuje je w opisie środków reakcji na przestępstwo
o charakterze restytucyjnym, w szczególności w ramach instytucji obowiązku naprawienia
szkody, funkcjonującego jako element probacji, środek karny lub – w ramach obowiązującego
stanu prawnego – środek kompensacyjny (zob. art. 42 § 2, art. 62 § 2, art. 63 § 2 k.k. z 1932
roku, art. 28 § 2 pkt 1, art. 28 § 3, art. 35 pkt 1, art. 75 § 2 pkt 1, art. 75 § 3, art. 294 § 4 pkt

160

Jest ono możliwe w pewnych wypadkach określanych mianem tzw. przyczynowości alternatywnej
lub kumulatywnej, zob. A. Koch, Związek przyczynowy…, s. 198 i n., T. Dybowski w: Z. Radwański (red.),
System…, s. 262 i n., J. Jastrzębski, O wyprzedzającej…, s. 620 – 624, tenże, glosa…, s. 50 i n., M. Kalińśki,
Szkoda…, s. 420 i n.,
161
M. Kaliński, Szkoda…, s. 536.
162
Dwa konteksty użycia pojęcia szkody wyróżnia P. Zawiejski, op.cit., s. 60 i n.

51

2 k.k. z 1969 roku oraz art. 46 § 1, 67 § 3 i 72 § 2 k.k.163). W tym kontekście pojęcie
to wydaje się być najmocniej uwikłane w jego prywatnoprawne rozumienie. W istocie
bowiem konstrukcja obowiązku naprawienia szkody – w każdym razie w ujęciu przyjętym
po nowelizacji kodeksu karnego z dniem 1 lipca 2015 roku – sprowadza się do delegowania
na sąd karny, w pewnym, ograniczonym zakresie, kompetencji, a nawet obowiązku
rozstrzygania co do roszczenia odszkodowawczego pokrzywdzonego przestępstwem,
względem jego sprawcy164.
Drugi kontekst to znaczenie, jakie ustawodawca przypisuje powstaniu szkody
w związku z popełnieniem przestępstwa lub z jej naprawieniem, w ramach całości
karnoprawnej reakcji na przestępstwo, a więc przede wszystkim środków o charakterze
represyjnym. Wystąpienie, charakter i rozmiar szkody, a także fakt jej naprawienia przez
sprawcę

bądź

przynajmniej

podejmowania

prób

jej

naprawienia,

ma

znaczenie

dla przesądzenia w ogóle o potrzebie stosowania wobec niego sankcji karnych, a także dla ich
natężenia – wymiaru kary, wykorzystania środków probacyjnych itp. (zob. art. 42 § 3 i art. 56
k.k. z 1932 roku, art. 23a § 1, art. 50 § 2, art. 57 § 2 pkt 1, art. 78 § 1 k.k. z 1969 roku oraz art.
47 § 5, art. 53 § 2, art. 60 § 2 pkt 1 i 2, art. 115 § 2, art. 295 § 1 i 2, art. 296 § 5, art. 307
§ 1 i 2 k.k. z 1997 roku).
Trzeci kontekst – z perspektywy prowadzonych tutaj rozważań najistotniejszy –
to wykorzystanie pojęcia szkody jako znamienia typu czynu zabronionego. Wiele
„klasycznych”, występujących we wszystkich dotąd obowiązujących kodeksach karnych
typów czynów zabronionych posługuje się tym pojęciem jako znamieniem skutku („wyrządza
szkodę”) albo współokreślającym czynność wykonawczą przestępstwa („działa na szkodę”).
Co ciekawe, szkoda jako znamię występuje w bardzo różnych typach czynów zabronionych,
skierowanych przeciwko zupełnie odmiennym dobrom prawnym (interes państwa,

163

W ramach odesłania do przepisów o obowiązku naprawienia szkody pojawia się również w art. 56 i art. 57a
§ 1 k.k.
164
Instytucja naprawienia szkody w poglądach przedstawicieli doktryny przebyła powolną ewolucję
od postrzegania jej jako instrumentu o charakterze penalnym do ujęcia jako swoistego „cywilnoprawnego
incydentu” w postępowaniu karnym, zob. Z. Gostyński, Zobowiązanie skazanego do naprawienia szkody jako
orzeczenie co do roszczeń majątkowych, Palestra 1971, z. 5, s. 53 i n., M. Muszyńska, Naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem, Warszawa 2010, s. 75, A. Pilch, Charakter obowiązku naprawienia szkody w trybie
art. 46 k.k. a problemy praktyki orzeczniczej w: G. Artymiak, Z. Ćwiąkalski, Karnomaterialne i procesowe
aspekty naprawienia szkody, Warszawa 2010, s. 125, M. Szewczyk, M. Jakubowski, M. Iwański, w: A. BarczakOplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska – Kardas, W. Górowski, M. Iwański,
M. Jakubowski, J. Jodłowski, P. Kardas, J. Majewski, M. Małecki, A. Pilch, M. Pyrcak-Górowska, J. Raglewski,
M. Szewczyk, Sz. Tarapata, W. Wróbel (red.), A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz
do art. 1 – 52, Warszawa 2016, s. 900, E. Hryniewicz – Lach, Kompensacja szkód i krzywd w prawie karnym,
Prok. i Pr. 2016, z. 3, s. 68 i n.
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środowisko, mienie i obrót gospodarczy), zarówno z naruszenia dobra prawnego
jak i z narażenia go na niebezpieczeństwo.
Wreszcie w czwartym kontekście ustawodawca powszechnie używa pojęcia szkody
gdy wskazuje osobę pokrzywdzoną przestępstwem. Pojawia się ono m.in. tradycyjnie
w przepisach dotyczących trybu ścigania przestępstw przeciwko mieniu (art. 257 § 3, art. 262
§ 5, 264 § 3 k.k. z 1932 roku, art. 203 § 3, art. 204 § 4, art. 205 § 3, art. 214 § 4 k.k. z 1969
roku oraz art. 278 § 4, art. 279 § 2, art. 284 § 4, art. 285 § 2, art. 286 § 4, art. 287 § 3, art. 289
§ 5 k.k. z 1997 roku).
Z uwagi na odmienność kontekstów już na samym wstępie można zaryzykować
twierdzenie, że pojęcie szkody jest w prawie karnym wykorzystywane w różnych
znaczeniach165. Najczęściej zresztą nie będzie to świadczyło o braku konsekwencji
terminologicznej ustawodawcy, gdyż będzie ono dodatkowo doprecyzowane („szkoda
Rzeczypospolitej Polskiej”, „szkoda majątkowa”, „szkoda w mieniu”) lub znajdować się
będzie w określonym normatywnym kontekście (zob. art. 296 § 5 k.k. czy art. 307 k.k.). Tym
niemniej taka mnogość kontekstów prowadzić może do trudności interpretacyjnych. Wobec
powyższego jako uzasadnione jawi się omówienie w pierwszej kolejności w ogólnym ujęciu
problematyki wykorzystania pojęcia szkody jako znamienia typu czynu zabronionego i jego
związków z pozostałymi kontekstami, aby później rozważyć problematykę szkody
majątkowej na gruncie art. 296 k.k.
1.5. Szkoda jako znamię czynu zabronionego – zarys problematyki
W obecnie obowiązującym kodeksie karnym pojęcie szkody jako znamię czynu
zabronionego pojawia się w 32 przepisach typizujących, w rozdziałach zawierających
przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, przeciwko środowisku, przeciwko
wolności, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko

wymiarowi

sprawiedliwości,

przeciwko

ochronie

informacji,

przeciwko

wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także
w kilku typach przestępstw z części wojskowej kodeksu. Również formuły i rola tego pojęcia
w strukturze znamion poszczególnych przestępstw daleko się od siebie różnią. I tak można
wyróżnić przestępstwa, w przypadku których pojęcie szkody występuje jako składnik zwrotu
„działa na szkodę”, stanowiącego opis czynności wykonawczej. Przy czym niekiedy
165

Zob. P. Kardas, Szkoda majątkowa…, s. 36, B. Janiszewski, Naprawienie szkody a cele wymiaru kary,
CzPKiNP 2002, z. 2, s. 56 i n., A. Muszyńska, op.cit., s. 96, odmiennie Z. Gostyński, Obowiązek naprawienia
szkody w nowym ustawodawstwie karnym, Kraków 1999, s. 81.
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sformułowanie to stanowi całość tegoż opisu (tak w art. 129 k.k. czy w art. 269 k.k. z 1932
roku), podczas gdy w innych przypadkach jest pewnym jej dookreśleniem, swoistym
kwantyfikatorem. Aby bowiem przypisać konkretnej osobie dokonanie czynu zabronionego,
oprócz realizacji czynności wykonawczej, konieczne jest wykazanie jego obiektywnej
szkodliwości dla danego, prawnie chronionego interesu (tak w art. 231 § 1, art. 270 § 2, art.
302 § 1, art. 305 § 1 i 2 k.k.)166. W związku ze swoistą funkcją sformułowania „działa
na szkodę”, wprowadzającego pewien dodatkowy wymóg penalizacji w postaci obiektywnego
czy też potencjalnego niebezpieczeństwa dla dobra prawnego, wywołanego zachowaniem
sprawcy, w literaturze i orzecznictwie jako przedmiot fundamentalnych kontrowersji traktuje
się formalny bądź materialny charakter konstruowanych w ten sposób przestępstw167.
Po drugie, w niektórych przypadkach ustawodawca wprost wskazuje na bezpośredni
charakter

niebezpieczeństwa

wystąpienia

szkody na

skutek

zachowania

sprawcy,

wykorzystując to pojęcie jako znamię skutku przestępstwa konkretnego narażenia dobra
prawnego na niebezpieczeństwo (tak w art. 296 § 1a i art. 356 § 1 k.k.)168
Wreszcie najczęściej sformułowanie to ustawodawca łączy z czasownikami
„wyrządza” lub „powoduje”, bądź też używa go mówiąc o szkodzie jako następstwie
zachowania sprawcy, wskazując tym samym na relację kauzalną pomiędzy zachowaniem
a zdarzeniem w postaci szkody, stanowiącym znamię skutku (tak w art. 181 § 2 i 3, art. 187
§ 1, art. 231 § 3, art. 268 § 1, art. 268a § 2, art. 296 § 1 i 3, art. 296a § 4, art. 300 § 3, art. 303
§ 1 i 2, art. 343 § 2, art. 355 § 1, art. 356 § 2 i art. 360 § 2 k.k.). Niekiedy również
wyrządzenie szkody stanowić może cel działania sprawcy, a więc będzie elementem
znamienia podmiotowego (art. 190a § 2 i art. 287 § 1 k.k.) bądź też znamienia modalnego
(art. 296a § 1, art. 302 § 2 i 3 k.k.).
Punktem wyjścia prowadzonych rozważań winno być zapewne spostrzeżenie,
że w kodeksie karnym brak jest legalnej definicji szkody. Trudno się zresztą dziwić takiemu
stanowi rzeczy z uwagi na zobrazowaną wyżej wielość kontekstów, w których pojęcie
166

Podobną rolę pojęcie szkody pełni w art. 130 § 2 i art. 266 § 2 k.k.
Zob. R. Dębski, O „działaniu na szkodę”, „dopuszczeniu” do zabronionego skutku i zasadzie ustawowej
określoności czynu w: Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70-tych
urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, red. T. Sokołowski, Ł. Pohl, R. Zawłocki, Poznań 2009, s. 81 i n.,
J. Giezek, P. Kardas, Sporne problemy przestępstwa działania na szkodę spółki na tle aktualnych wymagań teorii
i praktyki, Palestra 2002, z. 9-10, s. 7 i n., P. Kardas, Przestępstwo działania na szkodę spółki – konkretne
czy abstrakcyjne narażenie na niebezpieczeństwo, PiP 2006, z. 6, s. 58 i n., wyrok SN z dnia 4 lutego 2007 roku,
IV KK 276/07, uchwała SN z 24 stycznia 2013 roku, I KZP 24/12 z glosą A. Zolla, OSP 2013, z. 7-8, s. 592 i n.
i M. Filipczaka, CzPKiNP 2013, z. 1, s. 135 i n., M. Małecki, Interpretacja art. 231 § 1 k.k. Rzecz o uzasadnieniu
i konsekwencjach uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2013 roku, I KZP 24/12, CzPKiNP
2014, z. 1, s. 109 i n. Zob. szerzej na ten temat w rozdział 3.7.
168
Jak się wydaje podobny charakter ma przestępstwo z art. 233 § 4a k.k., pomimo że w tym przypadku
ustawodawca nie wspomina o „bezpośrednim” charakterze niebezpieczeństwa.
167
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to występuje. Istotną wskazówką dla interpretatora może być jednak treść art. 115
§ 7 i § 7a k.k., nakazujących do sformułowań „znaczna szkoda” i „szkoda w wielkich
rozmiarach” stosować zawarte w art. 115 § 5 i 6 k.k. definicje mienia znacznej i wielkiej
wartości. Oznaczałoby to, że szkodą znacznej wartości jest szkoda, której wartość w czasie
popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych, a szkodą wielkiej wartości
szkoda, której wartość w czasie popełnienia czynu przekracza 1 000 000 złotych.
Z treści tej definicji można wysnuć następującą hipotezę, odpowiednio w słabszej
lub silniejszej formule. Hipotezę słabszą można sprowadzić do stanowiska, że jeśli pojęcie
szkody w kodeksie karnym zostało dodatkowo dookreślone poprzez jej „znaczny”
lub „wielki” charakter, to zawsze wyraża się ona w pewnej wartości majątkowej (może być
przeliczona na konkretną kwotę pieniężną). Natomiast wersja silniejsza hipotezy byłaby
pozbawiona poprzednika i sprowadzałaby się do twierdzenia, że szkoda w kodeksie karnym
zawsze wyraża się w pewnej wartości pieniężnej. Silniejsza wersja hipotezy zakładałaby
więc, że oprócz znacznej szkody i szkody w wielkich rozmiarach kodeks przewiduje trzecią,
nienazwaną jej kategorię, którą moglibyśmy w tym miejscu określić jako nie-znaczną, a więc
której wartość wynosi co najwyżej 200 000 złotych. W efekcie wszystkie te trzy postacie
szkody, pomiędzy którymi występować będzie stosunek rozłączności, wyczerpują w całości
zakres desygnatów nazwy „szkoda”, używanej w kodeksie karnym.
Jako lepiej uzasadnioną należy uznać tę hipotezę w jej wersji słabszej, a to z uwagi
na okoliczność, że pojęcie szkody ustawodawca wykorzystuje nie tylko w kontekście
naruszenia interesów majątkowych, ale również w stosunku do dóbr o charakterze
niemajątkowym169. Nie ulega bowiem najmniejszym wątpliwościom, że np. dobro państwa,
dobro Rzeczypospolitej Polskiej najczęściej nie będzie mogło zostać wyrażone w określonej
kwocie pieniężnej170 (zob. art. 129 k.k.). Nadto zawsze gdy w przepisach części szczególnej
kodeksu karnego pojawia się znamię szkody uzupełnione o wskazaną w art. 115 § 7 i 7a k.k.
charakterystykę, jest ono dookreślone również przydawką wskazującą na jej majątkowy

169

Tak też P. Zawiejski, op.cit., s. 62 – 63.
Zob. np. J. Wojciechowska, w: M. Flemming, M. Królikowski, B. Michalski, W. Radecki, R.A. Stefański,
J. Warylewski, A. Wąsek (red.), J. Wojciechowska, J. Wojciechowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część
szczególna. Komentarz do art. 117 – 221, Tom I, Warszawa 2010, s. 71, P. Kardas w: A. Barczak-Oplustil et al.,
Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część 1…, s. 133 – 134, S. Hoc w: P. Daniluk, T. Gardocka,
R. Giętkowski, A. Herzog, S. Hoc, R. Janiszowski-Downarowicz, R. Kokot, V. Konarska-Wrzosek,
J. Kosonoga, J. Kosonoga-Zygmunt, W. Kozielewicz, B. Kunicka-Michalska, W. Kutzmann, M. Leciak,
J. Mierzwińska-Lorencka, T. Oczkowski, Ł. Pohl, J. Skorupka, J. Skupiński, J. Sobczak B.J. Stefańśka,
R. Stefański (red.), Z. Świda, A. Walczak-Żochowska, J. Warylewski, A. Wilkowska-Płóciennik, W. Zalewski,
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017, s. 838.
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charakter171. Co więcej, art. 343 § 2 k.k. wprost rozróżnia obok znacznej szkody majątkowej
„inną poważną szkodę”. Użycie sformułowania „poważna”, w języku ogólnym będącego
synonimem słowa „znaczna”172 jest nieprzypadkowe. Ponieważ opisując kwalifikowaną
szkodę majątkową (wyrażającą się w kwocie pieniężnej) ustawodawca posługuje się
sformułowaniem „znaczna szkoda” lub „szkoda w wielkich rozmiarach”, to na potrzeby
ujmowania szkody o charakterze niemajątkowym konieczne jest użycie innego terminu.
Niewątpliwie więc art. 115 § 7 i § 7a k.k. dotyczy tylko szkody majątkowej, a więc
stanowiącej jakąś formę uszczerbku w cudzych interesach majątkowych. Wydaje się zresztą,
że poprawnym ujęciem byłoby wyraźne wskazanie przez ustawodawcę, że definicję z art. 115
§ 7 i § 7a k.k. należy wprost stosować do szkody majątkowej, poprzez zaznaczenie
w definiensie, iż dotyczy ona tylko takiej jej postaci173.
Z brzmieniem art. 115 § 7 i 7a k.k. wiąże się jeszcze jedna trudność. Odsyła
on do przepisów art. 115 § 5 i 6 k.k., które jako chwilę, na którą należy liczyć wartość mienia
(a więc również i szkody) wskazują czas popełnienia czynu zabronionego. Zgodnie natomiast
z art. 6 § 1 k.k. jest to czas w którym sprawca działał lub zaniechał działania do którego
był obowiązany174. Prima facie mogłoby się więc wydawać, że ustawodawca wymaga,
aby szkoda powstała już w momencie wystąpienia zachowania sprawcy. Podejście takie
w literaturze proponuje G. Rejman, która stwierdza, że z uwagi na treść art. 6 § 1 k.k.
za szkodę nie można uznać utraconych korzyści, które są czasowo oddalone od działania
171

W art. 268 § 3, 268a § 2, 296, 296a § 4, 303 § 2 i art. 343 § 2 k.k. mowa jest o znacznej lub mającej wielkie
rozmiary szkodzie majątkowej, natomiast w art. 355 § 1 i art. 360 § 2 o znacznej szkodzie w mieniu, zob. J.
Majewski w: A. Barczak-Oplustil, M. Bielski, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska – Kardas, W.
Górowski, M. Iwański, M. Jakubowski, J. Jodłowski, P. Kardas, J. Majewski, M. Małecki, A. Pilch, M. PyrcakGórowska, J. Raglewski, M. Szewczyk, Sz. Tarapata, W. Wróbel, (red.), A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część
ogólna. Tom 2. Komentarz do art. 53 - 116, Warszawa 2016, s. 983.
172
Można wskazać następującą grupę znaczeniową: poważny, duży, znaczący, znaczny, niemały, liczący się,
ważny, ważki, doniosły, zob. B. Gajewska, M. Pawlus, Słownik synonimów i antonimów, Warszawa – BielskoBiała 2011, s. 184.
173
Zob. J. Majewski w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część ogólna. Tom 2…, s. 983.
174
Zob. E. Hryniewicz, Karalne działanie na szkodę spółki, Prok. i Pr. 2012, z. 10, s. 69 - 70, R. Zawłocki w: M.
Błaszczyk, J. Długosz, M. Królikowski (red.), J. Lachowski, A. Sakowicz, A. Walczak – Żochowska, W.
Zalewski, R. Zawłocki (red.), S. Żółtek, Kodeks karny. Część ogólna. Tom II. Komentarz do artykułów 33 –
116, Warszawa 2015, s. 1141. Natomiast T. Oczkowski twierdzi – aczkolwiek bez uzasadnienia – że chwilą
obliczania wskazanej w art. 115 § 6 i 7 wartości jest chwila dokonania czynu zabronionego, zob. T. Oczkowski
w: V. Konarska – Wrzosek (red.), A. Lach, J. Lachowski, T. Oczkowski, I. Zgoliński, A. Ziółkowska, Kodeks
karny. Komentarz, Warszawa 2016, s. 582. Wobec doniosłego w prawie karnym rozróżnienia czasu popełnienia
przestępstwa oraz czasu jego dokonania oraz wyraźnej deklaracji ustawodawcy, stanowisko to należy uznać za
nieuprawnione de lege lata, zob. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 126 – 127. Za nieprawidłowe należy uznać
ujęcie R. Zawłockiego, który stwierdza, że wartość szkody majątkowej jako znamienia przestępstwa z art. 296 §
1 k.k. „należy oceniać z chwili popełnienia czynu (wystąpienia skutku)”, są to bowiem odrębne momenty
czasowe. Tymczasem chwila wystąpienia skutku nie ma znaczenia dla określenia czasu popełnienia przestępstwa
i najczęściej będzie ona następowała po jego popełnieniu, zob. R. Zawłocki, Karalna niegospodarność w:
Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J.
Szwarca, Poznań 2009, s. 643.

56

lub zaniechania sprawcy175. Problem nie dotyczy jednak wyłącznie utraconych korzyści.
We wszystkich przypadkach, gdy szkoda stanowi znamię skutku, jej pojawienie się może być
(i co do zasady właśnie będzie) oddalone w czasie od zachowania sprawczego (niezależnie
czy szkoda ma charakter strat czy utraconych korzyści). Podobne ujęcie prezentuje
E. Hryniewicz, która twierdzi, że z treści art. 115 § 5 i § 7 k.k. wynika konieczność
szacowania wartości szkody na chwilę nadużycia uprawnienia lub niedopełnienia obowiązku.
W efekcie wywodzi, że jeżeli wystąpienie szkody majątkowej o znacznej wartości wystąpi
później niż zachowanie sprawcy, możliwe będzie wyłącznie przypisanie sprawcy
przestępstwa z art. 296 § 1a k.k., a nie z art. 296 § 1 k.k.176.
Wywodzenie z treści art. 115 § 5, 6, 7 i 7a k.k. wymogu koincydencji czasowej
czynności sprawczej i powstania szkody jest zabiegiem zbyt daleko idącym. W pierwszej
kolejności należy zauważyć, że przepisy art. 115 § 5 i 6 k.k. znajdują zastosowanie do pojęcia
szkody majątkowej jedynie odpowiednio, zgodnie z art. 115 § 7 i § 7a k.k. Natomiast
odpowiednie stosowanie oznacza między innymi stosowanie przepisu z uwzględnieniem
koniecznych modyfikacji, wynikających z charakteru i specyfiki regulacji, do której takie
przepisy mają „odpowiednie” zastosowanie177. Należy bowiem pamiętać, że art. 115
§ 5 i 6 k.k. dotyczą przede wszystkim grupy przestępstw przeciwko mieniu, których
znamieniem kwalifikującym jest wartość mienia (zob. art. 294 k.k.). W przypadku natomiast
większości przestępstw przeciwko mieniu skutek następuje równocześnie lub w bliskiej
odległości czasowej w stosunku do zachowania sprawczego. Tymczasem w przypadku
wyrządzenia szkody majątkowej, samo jej wystąpienie co do zasady będzie następowało
w momencie późniejszym, nieraz istotnie oddalonym od zachowania sprawczego178.
Nie można również abstrahować od faktu, że wartość szkody może ulegać zmianom w czasie
– i to zarówno na korzyść jak i na niekorzyść sprawcy. Nadto należy pamiętać, że pierwotnie
przepisy art. 115 § 5 i 6 k.k. nie ujmowały wartości mienia kwotowo, ale odwoływały się
do wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W konsekwencji moment liczenia wartości
mienia miał istotne znaczenie z perspektywy utraty siły nabywczej pieniądza. Natomiast

175

G. Rejman w: Bieńkowska E., Kunicka-Michalska B., Rejman G. (red.), Wojciechowska J., Kodeks karny.
Cześć ogólna. Komentarz, Warszawa 1999, s. 1434. Wcześniej na gruncie art. 217 d.k.k. podobne podejście
prezentowali J. Grabowski i J. Kochanowski, Przestępstwa gospodarcze w nowym kodeksie karnym (problemy
wykładni), Palestra 1970, z. 5, s. 26 – 27.
176
E. Hryniewicz, Karalne działanie…, s. 69 – 70.
177
Zob. J. Nowacki, „Odpowiednie” stosowanie przepisów prawa, PiP 1964, z. 3, s. 370 – 374.
178
Podobnie R. Zawłocki w: M. Błaszczyk, J. Długosz, E. Hryniewicz-Lach, M. Królikowski (red.),
J. Lachowski, B. Namysłowska-Gabrysiak, A. Sakowicz, T. Sroka, K. Szczucki, A. Walczak – Żochowska,
W. Zalewski, R. Zawłocki (red.), W. Zontek, S. Żółtek, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1 – 116,
Warszawa 2017, s. 1400.
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z powodu rezygnacji przez ustawodawcę z relatywizacji znacznej i wielkiej wartości szkody
w stosunku do minimalnego wynagrodzenia za pracę i jej kwotowego określenia, sama chwila
obliczania jej wysokości nie ma znaczenia z punktu widzenia zmian oceny stopnia społecznej
szkodliwości czynu w związku z ze zjawiskiem inflacji179. Dlatego też, biorąc pod uwagę
charakter znamienia szkody majątkowej w strukturze znamion przestępstw, w ramach których
ono występuje (skutek), należy uwzględnić odpowiednie zastosowanie pojęć „mienie
znacznej wartości” oraz „mienie wielkiej wartości” i uznać, że badanie wartości szkody musi
odbywać się na moment jej wystąpienia (czas dokonania przestępstwa), który niekoniecznie
pokrywa się z czasem popełnienia przestępstwa.
Podsumowując wypada stwierdzić, że art. 115 § 7 i 7a k.k. nie zawierają legalnej
definicji szkody180, przewidując jedynie pewne wskazówki co do metody jej obliczania
oraz ujmują dolny próg jej znacznej lub wielkiej wartości. Przepisy te dotyczą wyłącznie
szkody o charakterze majątkowym, ale nie wskazują ani momentu czasowego jej wystąpienia,
ani jej desygnatów181.
Poszukując drogi do interpretacji pojęcia szkody w prawie karnym nie jest możliwe
abstrahowanie od właściwej funkcji, jaką termin ten pełni. Wydaje się, że jest ona zasadniczo
odmienna niż w prawie cywilnym, a przy tym nie różni się istotnie od funkcji innych znamion
typów czynów zabronionych. Jak wyżej zaznaczono, pojęcie szkody w prawie cywilnym
odgrywa rolę doniosłą, ale wąską. Jest ona jedną z przesłanek odpowiedzialności
odszkodowawczej i służy sprawiedliwemu uregulowaniu stosunków zobowiązaniowych
pomiędzy równouprawnionymi stronami. Tymczasem funkcja znamion typu czynu
zabronionego jest fundamentalnie odmienna. Po pierwsze typ czynu zabronionego winien
zawierać tylko takie cechy zachowania sprawcy, które warunkują jego społeczną
szkodliwość. Zestaw ustawowych znamion jest skonstruowany tak, aby odzwierciedlał
abstrakcyjną karygodność określonego typu zachowań, wskazywał na te ich negatywne
cechy, które stanowią uzasadnienie182 dla stosowania reakcji karnoprawnej. W ustawowym
zestawie znamion typu czynu zabronionego należy dostrzegać wyraz materialnej treści

179

Zob. P. M. Dudek, Inflacja pieniądza a prawo karne, PiP 2014, z. 10, s. 68 i n.
Tak też Z. Gostyński, Obowiązek…, s. 59
181
Zob. R. Zawłocki w: M. Błaszczyk et al., Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1 – 116…, s. 1400,
P. Zawiejski, op.cit., s. 64.
182
Czy też usprawiedliwienie – zob. W. Wróbel, A. Zoll, Usprawiedliwienie karania (założenia systemu
wymiaru kary w przyszłym kodeksie karnym w: A. Strzembosz (red.), O prawo karne oparte na zasadach
sprawiedliwości, prawach człowieka i miłosierdziu: materiały z Sympozjum na temat reformy prawa karnego,
zorganizowanego przez Sekcję Nauk Prawnych KUL w Kazimierzu nad Wisłą w dniach 28 – 30 kwietnia 1988
roku, Lublin 1988, s. 253 i n.
180
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przestępstwa183. Przy tym należy pamiętać, że przedmiotem zainteresowania prawa karnego
są tylko takie czyny, które w odpowiednim stopniu szkodzą poszczególnym, prawnie
chronionym wartościom, oraz dają się sensownie i skutecznie zwalczać za pomocą kary
kryminalnej184. Z drugiej natomiast strony, ustawowe znamiona przestępstwa pełnią również
funkcję gwarancyjną, oddzielając czyny karalne od czynów legalnych, czy też choćby
bezprawnych, ale nie podlegających karze, a także oddzielają poszczególne typy czynów
zabronionych pomiędzy sobą. Wykorzystując pojęcie szkody, w szczególności jako znamię
skutku,

ustawodawca

akcentuje

karygodność

określonych

zachowań,

szczególną

ich negatywną wartość, która uzasadnia kryminalizację. Jest to więc rola daleko odmienna
od regulatywnej funkcji, jaką pojęcie szkody pełni w prawie cywilnym. Prawo karne
interesuje jedynie „szkoda karygodna”. W konsekwencji nie można wykluczyć możliwości
zawężenia karnoprawnego pojęcia szkody np. w stosunku do jego cywilnoprawnego
odpowiednika.
Dla prawidłowej interpretacji pojęcia szkody jako znamienia czynu zabronionego
należy odwoływać się każdorazowo do rodzaju dobra prawnego, leżącego u podstaw
typizacji185. Najczęściej będzie to możliwe dzięki wyraźnemu dookreśleniu tego pojęcia
(stosunkowo często jest ono doprecyzowywane poprzez użycie takich zbitek słownych
jak „szkoda majątkowa”, „szkoda Rzeczypospolitej Polskiej”, „szkoda interesu publicznego
lub prywatnego”). Niekiedy konieczne będzie również sięgnięcie do tytułu odpowiedniego
rozdziału kodeksu pamiętając jednak, że pewne typy czynów zabronionych mogą chronić
jednocześnie kilka różnych dóbr prawnych186. W związku z tym zawsze konieczna będzie
dokładna analiza znamion odpowiedniego typu i odwołanie się do jego celu. Należy pamiętać,
że poszczególne cechy czynu zabronionego dlatego znajdują swoje odzwierciedlenie
w ustawie, że stanowią odbicie naganności odpowiedniego zachowania w kontekście
naruszenia różnych wartości. Zupełnie inną perspektywę w ocenie tej naganności należy
przyjąć w stosunku do szkody wywołanej niszczeniem lub uszkadzaniem roślin lub zwierząt
183

Zob. m.in. W. Wolter, Zarys systemu prawa karnego. Tom I, Kraków 1933, s. 83 – 86, I. Andrejew,
Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa 1978, s. 79, T. Bojarski, Typizacja
przestępstw i zasada nullum crimen sine lege (zagadnienia wybrane), Acta Universitatis Mariae Curie
Skłodowska 1977, tom. XXIV, s. 145 i n., R. Dębski w: R. Dębski (red.), J. Giezek, Z. Jędrzejewski,
T. Kaczmarek, P. Kardas, V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, A. Liszewska, J. Majewski, Ł. Pohl, A. Szwarc,
R. Zawłocki, System prawa karnego. Tom 3. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, Warszawa
2017, s. 381 i 383.
184
Zob. np. T. Kaczmarek, Materialna istota przestępstwa i jego ustawowe znamiona, Wrocław 1968, s. 9.
185
Zob. W. Wróbel, Przestępstwo nierzetelnego prowadzenia dokumentacji działalności gospodarczej, PS 1995,
z. 7-8, s. 40 – 41, O. Górniok, Niektóre problemy…, s. 12
186
Dobrym przykładem jest tutaj art. 268 § 3 k.k., stanowiący przestępstwo przeciwko ochronie informacji,
gdzie jednak znamieniem kwalifikującym jest znaczna szkoda majątkowa. W ten sposób ustawodawca
konstruuje czyn zabroniony, którego pobocznym przedmiotem ochrony jest mienie.
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(art. 181 § 2 k.k.), niż w przypadku jej spowodowania wypełnieniem blankietu z cudzym
podpisem niezgodnie z wolą podpisanego (art. 270 § 2 k.k.) czy udaremnieniem zaspokojenia
wierzycieli (art. 300 § 3 k.k.).
Uzasadnione wydaje się więc w tym miejscu zawężenie zakresu rozważań wyłącznie
do przestępstw skierowanych przeciwko interesom majątkowym innych osób. Oczywiście
nieraz będzie tak, że szkoda będzie miała określony wymiar majątkowy, który jednak
z perspektywy ochrony konkretnego dobra nie będzie miał pierwszoplanowego znaczenia.
Powołany art. 181 § 2 k.k. operuje pojęciem istotnej szkody, spowodowanej uszkadzaniem
lub niszczeniem roślin i zwierząt. Nieraz będzie możliwe jej sprowadzenie do określonej
wartości majątkowej, np. kosztu przywrócenia środowiska naturalnego do stanu sprzed
działania sprawcy. Tym niemniej ten majątkowy wymiar nie będzie miał pierwszoplanowego
znaczenia dla oceny społecznej szkodliwości takiego czynu. Nadto w niektórych przypadkach
ustawodawca będzie się posługiwał szerszym pojęciem szkody, obejmującym między innymi
szkodę majątkową. Przykładem tego rodzaju rozwiązania jest art. 231 § 1 k.k., gdzie mowa
jest o działaniu na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Niewątpliwe szkoda
w interesie prywatnym może obejmować zarówno interesy majątkowe jak i inne interesy
jakiejkolwiek osoby187.
Typy czynów zabronionych, które pojęciem szkody posługują się jako znamieniem
skutku (niezależnie zresztą czy w formule jej wystąpienia czy jedynie sprowadzenia
bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody) charakteryzują się pewną specyfiką.
Należy bowiem w tych przypadkach wymagać szczególnej precyzji i ścisłości w wykładni
tego pojęcia. Po pierwsze, konieczne jest dokładne określenie chwili powstania szkody
(lub okresu istnienia bezpośredniego niebezpieczeństwa jej powstania)188, a w przypadku
szkody majątkowej określenie jej dokładnej, wyrażonej w określonej sumie pieniężnej
wartości. W związku z powyższym konieczne jest ustalenie obiektywnej, stałej metody jej
liczenia. Należy dokonać wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy niebezpieczeństwem
nastąpienia szkody, a jej wyrządzeniem, a także pomiędzy zdarzeniami, które wpływają
na wysokość szkody, a tymi, które stanowią jej naprawienie189. Problematyka ta zostanie
omówiona w rozdziale 3.
187

Zob. uchwała SN z dnia 24 stycznia 2004, I KZP 38/03, LEX nr 82445, R.A. Stefański, Przegląd uchwał Izby
Karnej oraz Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, prawa karnego
wykonawczego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2004 r., WPP 2005, z. 1, s. 98 – 100.
188
Od określenia momentu czasowego zależy rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia, zob. art. 101 § 3 k.k.
189
Prawnokarna doniosłość naprawienia szkody jako okoliczności mającej miejsce po dokonaniu przestępstwa
znajduje swój wyraz w wielu przepisach kodeksu karnego, zob. m.in. art. 53 § 2 k.k., art. 60 § 2 k.k., art. 296
§ 5 k.k., art. 307 k.k.
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W tym miejscu warto odnotować szczególny charakter relacji pomiędzy ujęciem
szkody jako znamieniem skutku, a szkodą jako przesłanką zastosowania środka
kompensacyjnego. W pierwszej kolejności jednak należy zauważyć, że zasadnicze
wątpliwości budzi sam zakres stosowania obowiązku naprawienia szkody w prawie karnym.
Część przedstawicieli literatury podnosi, że jest on ograniczony przez krąg znamion typu
czynu zabronionego190. W konkurencyjnym ujęciu natomiast orzekanie co do obowiązku
naprawienia szkody pojmuje się jako w całości niezależne od zakresu znamion typu czynu
zabronionego i wymaga się jedynie istnienia – zgodnie z art. 361 § 1 k.c. – normalnego
związku przyczynowego pomiędzy czynem sprawcy, a szkodą191.
Drugie z powyższych ujęć prezentuje szerzej w literaturze E. Hryniewicz – Lach.
Autorka wskazuje, iż zasada określoności czynu zabronionego wymaga, aby prawnokarne
konsekwencje wyrządzenia szkody dotykały jej sprawcę tylko wówczas, gdy stanowi
ona element znamion typu czynu zabronionego. Tym niemniej ograniczenie takie znajduje
zastosowanie wyłącznie w przypadku środków o charakterze represyjnym. Ponieważ
obowiązek naprawienia szkody nie ma takiego charakteru, przesłanką jego orzeczenia nie jest
więc ujęcie ujęcie szkody w znamionach typu. W konsekwencji zdaniem Autorki środek
kompensacyjny z art. 46 k.k. może być orzekany bez związku z przynależnością szkody
do znamion czynu zabronionego oraz ze stopniem winy sprawcy192. Zdaniem Autorki ujęcie
takie nie narusza również procesowej zasady skargowości, o ile sąd orzekać będzie
w przedmiocie naprawienia przez oskarżonego szkody wynikającej z czynu zarzuconego mu
w akcie oskarżenia193.
Wydaje się jednak, że powyższe argumenty nie są przekonywające i za prawidłowe
należy uznać pierwsze z zaprezentowanych ujęć. Kluczowe w tym kontekście wydają się być
kwestie o charakterze procesowym. Należy uznać, że E. Hryniewicz – Lach zbyt wąsko
ujmuje zasadę skargowości (art. 14 § 1 k.p.k.). Obejmuje ona nie tylko związanie sądu skargą
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Zob. M. Szewczyk, M. Jakubowski, M. Iwański, w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część ogólna.
Tom I…, s. 896, oraz w stanie prawnym sprzed 1 lipca 2015 roku B. Janiszewski, op.cit., s. 54 – 56 oraz
M. Łukaszewicz, B. Ostapa, Obowiązek naprawienia szkody – wybrane zagadnienia, Prok. i Pr. 2001,
z. 9, s. 62, por. też nieco odmienne ujęcie, odwołujące się do dobra prawnego będącego przedmiotem ochrony,
E. Hryniewicz – Lach, Utracone…, s. 15 i n.
191
A. Muszyńska, op.cit., s. 98 – 99, A. Liszewska, W. Robaczyński, Prawnokarny obowiązek naprawienia
szkody w: K. Indecki (red.) Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki. Księga
ofiarowana Profesorowi Stefanowi Lelentalowi w 45. roku pracy naukowej i dydaktycznej, Łódź 2004, s. 409 –
411, E. Hryniewicz – Lach, Ofiara w polskim prawie karnym. Interesy ofiary przestępstwa i karno – materialne
instrumenty służące ich zabezpieczeniu, Warszawa 2018, s. 95 i n. Podobnie de lege ferenda B. Janiszewski,
op.cit., s. 57 i n.
192
Zob. E. Hryniewicz – Lach, Ofiara…, s. 95 – 96.
193
Tamże, s. 96 – 97.
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oskarżyciela, ale i wymóg czynienia ustaleń w zakresie ograniczonym tą skargą194. Należy
przy tym pamiętać, że kwestia rozstrzygania co do roszczenia cywilnoprawnego
w postępowaniu karnym ma charakter wpadkowy, peryferyjny dla celów tego postępowania.
Nadto

pośrednio

materialnoprawna

granice
definicja

stosowania

obowiązku

pokrzywdzonego,

który

naprawienia
jest

szkody

beneficjentem

zakreśla
obowiązku

naprawienia szkody. W konsekwencji nie można zobowiązywać sądu do prowadzenia
postępowania dowodowego poza zakresem aktu oskarżenia, a pojęcie szkody wyrządzonej
przestępstwem, o której mowa w art. 46 k.k. należy ograniczyć jedynie do następstw
naruszenia dobra prawnego objętych znamionami danego typu czynu zabronionego195.
Stanowisko E. Hryniewicz – Lach prowadziłoby do sytuacji, w której sąd, funkcjonujący
wszak w systemie o bardzo silnie zaznaczonych elementach inkwizycyjności, byłby
zobowiązany do czynienia ustaleń w żadnym stopniu niezwiązanych z kwestią
odpowiedzialności karnej oskarżonego. Przykładowo w postępowaniu karnym dotyczącym
przestępstwa kradzieży samochodu byłby zobowiązany do prowadzenia postępowania
dotyczącego np. kosztów wynajęcia przez pokrzywdzonego pojazdu zastępczego, utraconego
na skutek braku możliwości korzystania z samochodu zarobku, itp. Dodajmy, że czynienie
takich ustaleń byłoby konieczne również w przypadku braku aktywności pokrzywdzonego,
który wszak nie musi być stroną postępowania jurysdykcyjnego (wystarczy, że złożyłby
wniosek o naprawienie szkody). Badanie tych zagadnień stałoby w sprzeczności z celami
procesu karnego, a w szczególności z postulatem rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym
terminie. E. Hryniewicz-Lach dopuszcza również orzekanie obowiązku naprawienia szkody
w przypadku przestępstw formalnych196, gdzie w ogóle pokrzywdzony nie występuje, co stoi
w sprzeczności z treścią art. 46 § 1 k.k., który ogranicza zastosowanie tego środka
kompensacyjnego ze względów podmiotowych (wyłącznie do pokrzywdzonego lub osób
występujących za niego). Dlatego też nie wydaje się możliwe orzeczenie obowiązku
naprawienia szkody w przypadku skazania za przestępstwo z narażenia dobra prawnego
na niebezpieczeństwo, czy też orzeczenie tego obowiązku w stosunku do osoby niebędącej
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M. Szewczyk, M. Jakubowski, M. Iwański, w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część ogólna. Tom
I…, s. 896.
195
Tamże, s. 901. Z kolei zdaniem D. Szeleszczuka z uwagi na nowe ujęcie obowiązku naprawienia szkody jako
środka kompensacyjnego, pozbawionego elementów penalnych zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku
o zmianie ustawy – Kodeks karny i niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 roku, poz. 396, de lege lata
wyrządzona szkoda nie musi należeć do ustawowych znamion przestępstwa por. stanowisko autora w: F. Ciepły,
M. Gałązka, A. Grześkowiak (red.), R.G. Hałas, S. Hypś, D. Szleszczuk, K. Wiak (red.), Kodeks karny.
Komentarz, Warszawa 2015, s. 423 – 424 oraz F. Ciepły, M. Gałązka, Z. Gądzik, A. Grześkowiak (red.),
R.G. Hałas, S. Hypś, D. Szleszczuk, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018, s. 457.
196
E. Hryniewicz – Lach, Ofiara…, s. 294.
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pokrzywdzonym lub inną osobą uprawnionej (np. w stosunku do osoby, która odniosła lekki
uszczerbek na zdrowiu lub straty na mieniu w postępowaniu o przestępstwo z art. 177
§ 1 k.k.). Warto również pamiętać, że sąd karny dysponuje specyficznymi instrumentami,
umożliwiającymi mu ograniczenie rozważań w zakresie problematyki ustalania szkody.
W pierwszej kolejności może ograniczyć się do orzeczenia naprawienia szkody w części
i w pozostałym zakresie, wymagającym dodatkowego postępowania dowodowego, odesłać
poszkodowanego na drogę postępowania cywilnego. Nadto, w przypadkach gdy szczegółowe
wyliczenie szkody jest znacznie utrudnione, może zamiast obowiązku naprawienia szkody
orzec nawiązkę197. Prawo karne przewiduje więc uproszczenia, których stosowanie
uzasadniają względy przede wszystkim szybkości postępowania198.
Należy więc przyjąć, że sąd karny rozpatruje problematykę obowiązku naprawienia
szkody (i w tym zakresie rozmiarów samej szkody) w granicach wyznaczanych przez zestaw
ustawowych znamion. Oczywiście nie oznacza to wcale, że sformułowanie „szkoda” musi
zostać użyte w konstrukcji typu czynu zabronionego, dla możliwości orzeczenia środka
kompensacyjnego199. Przeciwnie, ustawodawca co do zasady posługuje się innymi
sformułowaniami, które wyrażają jednak fakt powstania po stronie pokrzywdzonego
określonego uszczerbku. Co najistotniejsze, orzekanie na podstawie art. 46 § 1 k.k. może
nastąpić jedynie w takim zakresie, w jakim dany uszczerbek stanowił jednocześnie
doprowadzenie do określonego skutku przez sprawcę. W konsekwencji obowiązkiem
naprawienia szkody w przypadku kradzieży może być objęty tylko podlegający zaborowi
przedmiot lub jego równowartość. Sąd będzie więc mógł orzec obowiązek jego zwrotu
lub zapłaty odszkodowania równego wartości przedmiotu, ale nie może już orzekać
o obowiązku zapłaty odsetek, odszkodowaniu za utratę zarobku spowodowaną kradzieżą
i za wszelkie inne dalsze następstwa przestępstwa.
Nie zawsze zresztą łatwa będzie identyfikacja znamion skutku, które stanowią
w konstrukcjach poszczególnych typów czynów zabronionych ekwiwalent wyrządzenia
szkody. Znamieniem takim będzie, jak się wydaje, udaremnienie lub uszczuplenie
zaspokojenia wierzyciela (art. 300 § 1 k.k.), które postrzegać należy zawsze jako naruszenie
cudzych interesów majątkowych, natomiast nie zawsze równoznaczne szkodzie będzie
doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (art. 286 § 1 k.k.).
197

Można dostrzec pewne podobieństwo pomiędzy regulacją art. 46 § 2 k.k. a przewidzianym w art. 322 k.p.c.
uproszczeniem dowodowym co do ustaleń w zakresie wysokości szkody w ramach postępowania cywilnego.
198
M. Szewczyk, M. Jakubowski, M. Iwański, w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część ogólna. Tom
I…, s. 910 – 912, D. Szeleszczuk w: A. Gałązka et al., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018, s. 461.
199
B. Janiszewski, op.cit., s. 55
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W pewnych bowiem przypadkach niekorzystność rozporządzenia wiązać się będzie jedynie
z niebezpieczeństwem dla interesów majątkowych pokrzywdzonego przestępstwem oszustwa.
Jedynie majątkowe i niemajątkowe następstwa naruszenia dóbr prawnych, które
zostały scharakteryzowane w typie czynu zabronionego, są objęte obowiązkiem
indemnizacyjnym w ramach środka kompensacyjnego obowiązku naprawienia szkody
i w konsekwencji – obowiązkiem samodzielnego prowadzenia przez sąd czynności
dowodowych w cechującym się przewagą elementów inkwizycyjnych polskim modelu
postępowania karnego. W efekcie niezwykle daleko idące obowiązki procesowe sądu karnego
ogranicza opis czynu zawarty w skardze oraz zasada określoności czynu zabronionego. Jest
to oczywiście perspektywa zasadniczo odmienna od postępowania cywilnego, gdzie zakres
pojęcia szkody i zakres koniecznego do ustalenia obowiązku indemnizacyjnego jest w istocie
przedmiotowo nieograniczony – szkodę mogą stanowić wszelkie skutki ocenianego
zdarzenia. W miejsce ograniczeń przedmiotowych zarysowują się jednak ograniczenia
podmiotowe, a więc aktywność dowodowa stron i skorelowany z nią zakaz inicjatywy
dowodowej sądu200. W efekcie więc jest on zobowiązany do oceny wyłącznie tych
okoliczności świadczących o wystąpieniu szkody (lub o jej braku), które zostały
przedstawione przez strony.
Z tej perspektywy jako paradoks jawi się rozwiązanie, w ramach którego szkoda
stanowi znamię czynu zabronionego w prawie karnym. Prowadzi to bowiem do sytuacji,
w której – przyjmując cywilistyczną perspektywę interpretacji pojęcia szkody – nie sposób
z góry określić zakresu niezbędnych ustaleń faktycznych, do których przeprowadzenia
zobowiązany jest sąd. W każdym momencie (również na etapie postępowania odwoławczego)
strona może podnieść niedopełnienie obowiązków w zakresie przeprowadzenia przez sąd
dowodów z urzędu, zmierzających zarówno w kierunku wykazania szkody dalej idącej, jak
i jej ograniczenia. Oczywiście pewnym rozwiązaniem może być dbałość o dokładne opisanie
elementów szkody w skardze oskarżyciela201, tym niemniej nie można zapominać

200

Zob. art. 232 k.p.c. Choć przepis ten dopuszcza w drodze wyjątku przeprowadzenie przez sąd dowodu
z urzędu, to uprawnienie to traktowane jest niezwykle restrykcyjnie, zob. wyrok SN z dnia 12 grudnia 2000
roku, V CKN 175/00, LEX nr 47717, a także T. Ereciński w: T. Ereciński et al., Kodeks…, s. 299 i n.
201
W praktyce bardzo często zdarza się nie wypełnianie tych obowiązków w kierowanych do sądu aktach
oskarżenia. Oskarżyciele często ograniczają się wyłącznie do wskazania określonej kwoty pieniężnej, w ogóle
nie wskazując z czego ona wynika, bądź też jedynie odsyłając do dowodu z opinii biegłego z zakresu
rachunkowości lub finansów. Przykładem takiej szczątkowej charakterystyki szkody w opisie zarzucanego
czynu jest akt oskarżenia w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową Kraków – Podgórze pod sygn.
1 Ds 3381/03/S, złożony do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie (sygn. II K 1672/03/P,
ponowne rozpoznanie sprawy pod sygn. II K 781/05/P), w którym prokurator zarzucił oskarżonemu, że „jako
prezes zarządu spółdzielni (…) nie dopełnił obowiązków w związku z zakupem działek budowlanych,
przez co spółdzielnia poniosła stratę w wysokości 120 000 PLN”. Jedynie z uzasadnienia aktu oskarżenia można
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o aktywności innych stron postępowania (oskarżyciel posiłkowy, oskarżony). Tym bardziej
więc konieczne jest wyznaczenie precyzyjnych ram dla pojęcia szkody ujmowanego jako
znamię typu czynu zabronionego.

było wywodzić, że szkodę w postaci straty oskarżyciel utożsamia z wpłaceniem za spółdzielnię powyższej
kwoty tytułem zadatku przy podpisaniu umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, który to zadatek
kontrahent zatrzymał po fiasku negocjacji.
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2. Przestępstwo nadużycia zaufania
2.1. Przestępstwo nadużycia zaufania jako przestępstwo przeciwko mieniu i obrotowi
gospodarczemu
Przechodząc do analizy pojęcia szkody majątkowej w kontekście art. 296 k.k. należy
odnotować, że obecna treść tego przepisu swoje źródło czerpie w istocie z dwóch różnych
„rejonów” kryminalizacji. Z jednej bowiem strony można w nim odczytać elementy
pochodzące z konstrukcji przestępstwa nadużycia zaufania z art. 269 k.k. z 1932 roku,
powielonej następnie w art. 206 k.k. z 1969 roku, a z drugiej strony posiada ono pewne cechy
właściwe dla ujmowania przestępstw urzędniczych202.
Artykuł 269 k.k. z 1932 roku203 nie dość, że był ujęty syntetycznie (nie zawierał
szczegółowego opisu czynności wykonawczej), to dla dokonania przestępstwa nie wymagał
wyrządzenia jakiejkolwiek szkody w majątku mandanta204. Takie ujęcie konstrukcji
nadużycia zaufania nie jest wcale zabytkiem okresu międzywojennego, wszak do 2011 roku
obowiązywał m.in. bliźniaczo podobny w swej strukturze do powołanych wyżej przepisów
art. 585 § 1 k.s.h.205, przewidujący przestępstwo działania na szkodę spółki, który posługiwał
się identycznym opisem znamienia czynnościowego bez bliższego doprecyzowania,
z zastrzeżeniem, że zachowanie sprawcy miało zmierzać do wywołania odpowiedniego efektu
w majątku szczególnego rodzaju podmiotu, jakim jest spółka handlowa.
Jako drugie, nie mniej istotne źródło inspiracji ustawodawcy dla konstrukcji art. 296
§ 1 k.k. postrzega się w literaturze przestępstwo tzw. nadużycia władzy i sformułowany
częściowo w oparciu o ten wzorzec typ karalnej niegospodarności z art. 217 k.k. z 1969 roku.
Pierwowzór konstrukcji nadużycia władzy znajdował się w art. 286 § 1 k.k. z 1932 roku,
który stanowił, że odpowiedniej karze podlega urzędnik, który przekraczając swą władzę
lub nie dopełniając obowiązku, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Nadto
przepis ten w § 3 przewidywał nieumyślny odpowiednik tego typu. Po 1945 roku, wobec
systematycznego przejmowania przez państwo roli organizatora i jednocześnie głównego
uczestnika obrotu gospodarczego, nastąpiło zatarcie granicy pomiędzy przestępstwami
202

Zob. T. Oczkowski, Nadużycie zaufania…, s. 79 i n.
A także jego nieco zmodyfikowany pod względem redakcyjnym jego odpowiednik z art. 206 k.k. z 1969
roku.
204
Zob. S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny. Komentarz, Kraków 1934, s. 966, L. Peiper, op.cit., s. 581,
J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 620, J. Niesenson, M. Siewierski, Kodeks karny
i prawo o wykroczeniach. Komentarz, orzecznictwo, przepisy wprowadzające i związkowe, Łódź 1949, s. 260.
205
Źródłem tej konstrukcji również są przepisy międzywojenne, a mianowicie przewidujący dwa odrębne,
podobnie syntetycznie ujęte, przestępstwa działania na szkodę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 300
§ 1 k.h. oraz na szkodę spółki akcyjnej (art. 482 § 1 k.h.).
203
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urzędniczymi, a tymi skierowanymi przeciwko interesom majątkowym państwa, co było
naturalną konsekwencją przenikania się sfer imperium i dominium, właściwego dla systemu
gospodarki nakazowo – rozdzielczej. W konsekwencji w pierwszych latach powojennych
to właśnie przestępstwo z art. 286 k.k. z 1932 roku – przy stosowaniu i aprobacie w literaturze
jego kreatywnej, rozszerzającej wykładni – było wykorzystywane do penalizacji zachowań
skierowanych przeciwko własności społecznej206. Prowadziło to również do pomijania
w procesie wykładni gwarancyjnej roli pojęcia przekroczenia władzy lub niedopełnienia
obowiązku. Jak podkreślał Sąd Najwyższy, „dla prawidłowego ustosunkowania się
do zarzutów stawianych urzędnikowi na stanowisku gospodarczym i w związku z jego
działalnością gospodarczą, oraz dla stwierdzenia jego winy lub też jej braku miarodajna jest
ocena jego zakwestionowanych działań lub zaniechań pod kątem widzenia jego obowiązków
jako „dobrego gospodarza”, a nie tylko ograniczona ściśle do ram zakwestionowanych
działań czy zaniechań i w oderwaniu od całokształtu wchodzącej w rachubę działalności
tegoż urzędnika”207.
Owo ujęcie urzędnika – gospodarza miało, jak się wydaje, fundamentalne znaczenie
dla wyboru formuły opisu przestępstwa karalnej niegospodarności, która znalazła ostatecznie
odzwierciedlenie w art. 217 k.k. z 1969 roku. Paragraf 1 tego przepisu w swej pierwotnej
wersji przewidywał odpowiedzialność karną tego, kto, pełniąc funkcję w jednostce
gospodarki uspołecznionej, nie dopełnia obowiązku lub przekracza swoje uprawnienia
w zakresie prawidłowego gospodarowania i przez to dopuszcza chociażby nieumyślnie
do zniszczenia mienia albo do jego nadmiernego lub niewłaściwego użycia albo powoduje
inną poważną szkodę w gospodarce uspołecznionej. W redakcji tego przepisu na uwagę
zasługują dwie kwestie. Po pierwsze, dla doprecyzowania opisu zachowania sprawcy użyto
formuły znanej z art. 286 k.k. z 1932 roku, wzbogaconej jednak o element odwołujący się
do „prawidłowego gospodarowania”. Nadto przepis ten wykorzystywał – niestosowaną
współcześnie w odniesieniu do przestępstw – technikę penalizacji w pojedynczej jednostce
redakcyjnej zachowań o charakterze zarówno umyślnym, jak i nieumyślnym („dopuszcza
chociażby nieumyślnie”).
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Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 1946, K 1292/46, LEX nr 161865, wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 22 sierpnia 1950 roku, K 430/50, LEX nr 191487, wyrok Sądu Najwyższego z dnia
7 września 1950 roku, K 720/50, LEX nr 161220. Zob. T. Cyprian, Odpowiedzialność karna urzędników
za przestępstwa gospodarcze w świetle orzecznictwa, PiP 1952, z. 11, s. 635, por. tenże, Dotychczasowa
kodyfikacja przestępstw gospodarczych, NP 1958, z. 1, s. 33 i n.
207
Wyrok SN z 22 sierpnia 1950 roku, ZO 19/50, za: J. Fajnberg, M. Leonieni, Kodeks karny z orzecznictwem
okresu powojennego, Łódź 1958, s. 385.
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Warto również pamiętać, że taka konstrukcja niegospodarności była przedmiotem
krytyki, przede wszystkim z uwagi na swój skutkowy charakter208. W wyniku tej krytyki
powrócono do jej ujęcia bliskiego przestępstwu urzędniczemu z art. 286 k.k. z 1932 roku.
Zgodnie z art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 10 maja 1985 roku o zmianie niektórych przepisów
prawa karnego i prawa o wykroczeniach209 art. 217 § 1 k.k. z 1969 roku nadano następującą
treść: „Kto, pełniąc funkcję w jednostce gospodarki uspołecznionej lub gospodarując mieniem
społecznym, nie dopełnia obowiązku albo przekracza swoje uprawnienia i przez to stwarza
możliwość zniszczenia mienia lub powstania innej poważnej szkody w mieniu społecznym,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.”. Natomiast zniszczenie mienia
społecznego lub powstanie w tym mieniu innej poważnej szkody było od tego momentu
znamieniem

kwalifikującym,

zawartym

w

§

2.

Nowelizacja

istotne

zwiększała

więc punitywność systemu i odmiennie rozkładała akcenty przestępstwa niegospodarności,
w którego

konstrukcji

ponownie

podstawowe

znaczenie

miały

nieprawidłowości

w gospodarowaniu, naruszanie obowiązków służbowych, a nie realne, niekorzystne efekty
zachowania sprawcy210.
Jak łatwo zauważyć, przestępstwo z art. 217 k.k. z 1969 roku stanowiło konstrukcję
przestępstwa gospodarczego właściwą dla ustroju socjalistycznego. Wyraźnie zaakcentowany
został jego urzędniczy charakter, co jawi się jako oczywiste w systemie gospodarki nakazowo
– rozdzielczej, w ramach której decyzje gospodarcze są podejmowane w ramach pionowej
struktury funkcjonariuszy jednostek w taki czy inny sposób upaństwowionych. Nadto treść
przepisu wskazuje, że istotnym – a może nawet pierwszoplanowym – powodem
kryminalizacji było w tym przypadku przeciwdziałanie zachowaniom, które nie miały na celu
spowodowania szkody. Wydaje się, że zamiarem ustawodawcy była odpowiednia reakcja
na różnorodne nadużycia, brak odpowiedniego nadzoru i dbałości o mienie społeczne211.
208

Zob. H. Pracki, Nowelizacja art. 217 k.k. – pilną koniecznością, Problemy praworządności 1984, z. 8-9,
s. 15 i n.
209
Dz.U. z 1985 roku, Nr 23, poz. 100.
210
W literaturze konstrukcję tę traktowano – pomimo niejednoznacznego opisu – jako przestępstwo skutkowe
z narażenia na niebezpieczeństwo, zob. J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz. Tom II,
Warszawa 1987, s. 322, O. Górniok, D. Pleńska, w: I. Andrejew (red.), A. Bachrach, T. Bojarski, M. Filar,
L. Gardocki, O. Górniok, M. Jasińska, A. Krukowski, L. Kubicki (red.), W. Kulesza, B. Kunicka-Michalska,
S. Lelental, T. Leśko, A. Lityński, M. Olszewski, D. Pleńska, A. Ratajczak, J. Skupiński, A. Spotowski,
L. Tyszkiewicz, J. Waszczyński (red.), A. Wąsek, System prawa karnego. Tom IV. Część 2. O przestępstwach
w szczególności, Wrocław – Warszawa –Kraków – Gdańsk – Łódź 1989, s. 477.
211
Jak wprost stwierdza A. Bachrach, charakteryzując przestępczą niegospodarność, „przestępstwa te powodują
dający się określić ściśle lub w przybliżeniu ubytek w mieniu społecznym albo bezpośrednio godzą w interesy
konsumentów bądź w funkcjonowanie gospodarki uspołecznionej, lecz nie przynoszą przybytku majątkowi
sprawcy. Są to przestępstwa, które powstają z powodu bezmyślności (niedbalstwa) lub lekkomyślności, nie zaś
(…) z zamiaru sprawcy, A. Bachrach, A. Krukowski w: I. Andrejew et al., System…, s. 465. Por. też R. Rogala,
op.cit., s. 24.
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Pomimo jednak takiego, wyraźnie opisowego, kazuistycznego ujęcia znamion
przestępstwa niegospodarności, w całym okresie obowiązywania art. 217 d.k.k. opisu
zachowania prowadzącego do niegospodarności nie traktowano w sposób formalistyczny,
właściwy dla stosowania art. 286 k.k. z 1932 roku w okresie międzywojennym212.
W literaturze poświęconej art. 217 k.k. z 1969 roku zgodnie stawiano znak równości
pomiędzy „niedopełnieniem obowiązku lub przekroczeniem uprawnień w zakresie
prawidłowego

gospodarowania”,

a

zachowaniem

odbiegającym

od

postępowania

modelowego „dobrego gospodarza”213.
Oczywiście formuła zastosowana w art. 217 k.k. z 1969 roku musiała zostać
zweryfikowania w okresie procesu transformacji ustrojowej. Odpowiednie zmiany
normatywne były na tyle pilne, że zdecydowano się na szybkie wprowadzenie ustawy
o przejściowym charakterze, obowiązującej do czasu uchwalenia nowego kodeksu karnego.
W ten sposób w art. 1 u.o.o.g. sformułowano przestępstwo, które – z niewielkimi
modyfikacjami – zostało następnie przeniesione do obowiązującego obecnie art. 296 k.k.
Przyglądając się konstrukcji z art. 1 u.o.o.g. i następnie art. 296 k.k. widać,
że ustawodawca nawiązuje zarówno do formuły przestępstwa nadużycia zaufania z art. 269
k.k. z 1932 roku, jak i przestępstwa karalnej niegospodarności z art. 217 k.k. z 1969 roku,
zawierając w nowym typie elementy charakterystyczne dla obydwu przestępstw,
wprowadzając jednocześnie nowe konstrukcje, nieznane dotychczas obowiązującym
regulacjom214. Z jednej bowiem strony, odwołuje się do regulacji k.k. z 1932 roku
charakteryzując podmiot tego przestępstwa poprzez stosunek zaufania między sprawcą
a innym podmiotem i zrównuje, gdy chodzi o zakres ochrony, interesy majątkowe osób
212

Pojęcie „przekroczenia władzy” na gruncie tego przepisu tak definiuje L. Peiper: „Przekroczenie władzy
polega na złamaniu prawa (Rechtsbeugung) lub na odmówieniu prawa (Rechtsverweigerung) i może nastąpić
w dwojaki sposób, mianowicie a) przez przedsięwzięcie czynności wychodzących poza uprawnienia danego
urzędnika czyli poza zakres jego władzy, tudzież b) przez przedsięwzięcie czynności, wchodzących wprawdzie
w zakres tych uprawnień, atoli przedsięwziętych bezprawnie tj. wbrew przepisom, które albo w danej sytuacji
nie uzasadniają danego działania i nakazują urzędnikowi zaniechanie tegoż działania dla braku wymogów
i przyczyn takiego działania, albo też nakazują mu postąpić odmiennie niż to uczynił”, L. Peiper, op.cit., s. 616,
por. W. Makowski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1937, s. 860 – 861, a także SN, który stwierdza,
że „pod względem podmiotowym dopuścić się przekroczenia władzy może tylko urzędnik; przedmiotem
zaś tego rodzaju przestępstwa może być tylko czynność służbowa, do której urzędnik nie był upoważniony
ustawą lub udzielonym mu zleceniem, albo wprawdzie był upoważniony, lecz do spełnienia tej czynności nie
było podstaw prawnych. (…) Przekroczeniem władzy jest bądź dokonanie takiej czynności służbowej, do której
dany urzędnik nie jest uprawniony i która wchodzi w zakres obowiązków i władzy innego urzędnika lub innego
urzędu, bądź też dokonanie przez urzędnika takiej czynności służbowej, do której urzędnik ten sam jest
uprawniony, lecz pod warunkiem istnienia legalnych podstaw do jej spełnienia, za: S. Glaser, A. Mogilnicki,
op.cit., s. 1006 – 1007.
213
Zob. m.in. R. Rogala, op.cit., s. 58, I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem,
Warszawa 1973, s. 680, O. Górniok, H. Popławski w: O. Górniok, S. Lelental, H. Popławski, Prawo karne.
Cześć szczególna I, Gdańsk 1975, s. 169 - 170.
214
P. Kardas w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna. Tom III…, s. 501.
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prywatnych i publicznych215. Jednocześnie ustawodawca pozostaje jednak przy technice
opisowej typizacji, charakteryzując zachowanie sprawcy jako „nadużycie uprawnień
lub niedopełnienie

obowiązku”,

obcej

dotychczas

konstruowanym

typom

czynów

zabronionych dotyczącym zachowań mających miejsce w obrocie prywatnoprawnym 216,
a właściwej przestępstwu niegospodarności. Nadto uzależniono karalność za dokonanie
przestępstwa od wystąpienia skutku w postaci naruszenia dobra prawnego, wymagając
wystąpienia znacznej szkody majątkowej217, a także – wzorem art. 217 k.k. z 1969 roku –
przewidziano karalność za przestępstwo nieumyślne i typy kwalifikowane ze względu
na wartość mienia i cel działania sprawcy.
Taka stylistyka art. 1 u.o.o.g., a następnie art. 296 k.k. doprowadziła do wątpliwości
już co do samej nazwy omawianego przestępstwa. Część autorów – dostrzegających
w obowiązującym obecnie art. 296 k.k. przewagę elementów właściwych dla przestępstwa
z art. 269 k.k. z 1932 roku nazywa je nadużyciem zaufania218, ci zaś, którzy doszukują się
jego fundamentalnych związków z art. 217 k.k. z 1969 roku, skłonni będą używać nazwy
„karalna
215

niegospodarność”219.

Gdyby

postrzegać

to

zagadnienie

terminologiczne

Zob. O. Górniok, Przestępstwo nadużycia zaufania zamiast karalnej niegospodarności, PUG 1993, z. 3, s. 3 –

4.
216

Zob. art. 269 k.k. z 1932 roku, art. 206 k.k. z 1969 roku, art. 300 § 1 i art. 482 § 1 Rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku – Kodeks handlowy (Dz.U. z 1934 roku, Nr 57, poz. 502), art.
585 § 1 k.s.h.
217
Jakkolwiek było to rozwiązanie nowe, stanowiące daleko idące zawężenie odpowiedzialności karnej, to jego
źródeł można szukać w pierwotnym brzmieniu art. 217 § 1 k.k. z 1969 roku, który dla dokonania przestępstwa
wymagał zniszczenia mienia albo jego nadmiernego lub niewłaściwego użycia bądź też spowodowania innej
poważnej szkody w gospodarce uspołecznionej.
218
Zob. m.in. J. Giezek w: J. Giezek et al., Kodeks karny. Część szczególna…, s. 1152, A. Zientara, op.cit., s. 88
– 89, T. Oczkowski, Nadużycie zaufania…, s. 79 i n., J. Giezek, P. Kardas, Działanie na szkodę spółki
a przestępstwo nadużycia zaufania – zagadnienia zbiegu przepisów oraz wielości ocen, Palestra 2002, z. 11 – 12,
s. 13, P. Kardas, Sporne problemy wykładni przestępstwa nadużycia zaufania, CzPKiNP 2006, z. 2, s. 105,
J. Kowalska, op.cit., s. 66, T. Oczkowski, J. Lachowski, Sporne problemy wykładni przepisów o przestępstwie
nadużycia zaufania (uwagi de lege lata i de lege ferenda), PS 2002, z. 5, s. 62, J. Skorupka, Typy przestępstw
nadużycia zaufania, Pr. i Pr. 1998, z. 2, s. 21, A. Michalska – Warias w: T. Bojarski (red.), A. Michalska-Warias,
J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016, s. 888, I. Zgoliński
w: V. Konarska – Wrzosek et al., Kodeks…, s. 1234 – 1235, O. Górniok w: O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski,
S. M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz. Część
szczególna. Tom II, Gdańsk 2005, s. 422, taż, Prawo karne gospodarcze. Komentarz, Toruń 1997, s. 11
A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, s. 624, H. Pracki, Przestępstwa…, s. 132. Na gruncie
ustawy o ochronie obrotu gospodarczego pojęciem tym posługiwali się O. Górniok, Ustawa…,
s. 4 – 5, A. Ratajczak, Ochrona obrotu gospodarczego. Komentarz…, s. 19 – 20, P. Kardas w: K. Buchała et al.,
Komentarz…, s. 8, K. Buchała, Wybrane…, s. 35.
219
R. Zawłocki w: J. Bojarski et al., System…, s. 455, I. Sepioło, op.cit., s. 12 – 14, J. Potulski w: P. Daniluk,
T. Gardocka, R. Giętkowski, A. Herzog, S. Hoc, R. Janiszowski-Downarowicz, R. Kokot, V. KonarskaWrzosek, J. Kosonoga, W. Kozielewicz, B. Kunicka-Michalska, W. Kutzmann, M. Leciak, T. Oczkowski,
Ł. Pohl, J. Potulski, T. Przesławski, J. Skorupka, J. Skupiński, J. Sobczak, B.J. Stefańśka, R. Stefański (red.),
Z. Świda, A. Walczak-Żochowska, J. Warylewski, A. Wilkowska-Płóciennik, W. Zalewski, Kodeks karny.
Komentarz, Warszawa 2015, s. 1720, D. Jagiełło, Granice odpowiedzialności menadżera za działania
podejmowane na szkodę spółki, MoP 2012, z. 2, s. 4 – 5, natomiast na gruncie ustawy o ochronie obrotu
gospodarczego J. Wojciechowski, Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego. Komentarz, Warszawa 1995, s. 9.
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w perspektywie alternatywy: syntetyczne czy opisowe ujęcie znamion, to niewątpliwie lepiej
uzasadnione byłoby stosowanie tego drugiego pojęcia. Wydaje się jednak, że są to kwestie
w pewnym zakresie od siebie niezależne. Zrównanie ochrony podmiotów prywatnych
i państwowych oraz zakreślenie granic karalności za to przestępstwo do stosunków
prywatnoprawnych – niezależnie czy uczestniczy w nich kapitał należący do osób fizycznych,
Skarbu Państwa czy osób prawnych bądź innych jednostek organizacyjnych jakiejkolwiek
proweniencji, może uzasadniać odstąpienie od używania terminu „niegospodarność”,
właściwego dla gospodarki centralnie planowanej. Wydaje się więc, że – niezależnie
od normatywnej konstrukcji odpowiednich przepisów – byliśmy „skazani” na zastąpienie
niegospodarności przestępstwem nadużycia zaufania220. Taka terminologia została również
zastosowana w niniejszym opracowaniu.
Jak już wspomniano wyżej, zasadnicze wątpliwości budzi wyróżnianie obrotu
gospodarczego jako samodzielnego dobra prawnego. Natomiast nie ulega wątpliwości,
że wiele typów czynów zabronionych, tradycyjnie zaliczanych do tzw. prawa karnego
gospodarczego, niejednokrotnie chroni pewne interesy czy wartości na dalekim przedpolu ich
naruszenia, stanowiąc w istocie karnoprawny suplement, sankcjonujący rozmaite naruszenia
reguł profesjonalnego obrotu. Jak stwierdza O. Górniok, ponieważ „w ochronie
prawidłowości

obrotu

gospodarczego

zainteresowani

są

zarówno

indywidualnie,

jak i w sensie ponadindywidualnym jego uczestnicy, to od typu zachowań naruszających
tę prawidłowość zależy, czy zagrażają one przede wszystkim bezpośrednio indywidualnym
czy ponadindywidualnym interesom tych uczestników, z reguły wszakże godząc,
acz w różnym stopniu, w jedne i drugie”221. Łatwo

zauważyć,

że

czyny

zabronione,

penalizujące np. prowadzenie jakiejś działalności regulowanej bez odpowiedniego
zezwolenia222 nie będą bezpośrednio chronić indywidualnych interesów majątkowych osób,
które z tego rodzaju działalności mogłyby korzystać. Podobnie art. 586 k.s.h. zakresem
swoich znamion nie obejmuje naruszenia interesów wierzycieli spółki handlowej, choć
niewątpliwie to właśnie ich ochrona przemawia za sankcjonowaniem kontynuowania

Zob. analiza przedmiotowego sporu T. Oczkowski, Nadużycie zaufania …, s. 79 i n. Zamiennie natomiast
sformułowań tych używa J. Majewski, Przyczynek do wykładni znamion przestępstwa niegospodarności (art.
296 k.k.) w: A. Michalska – Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska – Flieger, Teoretyczne i praktyczne
problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi
Bojarskiemu, Lublin 2011, s. 449 i n.
220
Zob. O. Górniok, Przestępstwo nadużycia…, s. 2 i n.
221
O. Górniok, Niektóre…, s. 12.
222
Zob. np. art. 178 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, t.j. Dz.U. z 2017
roku, poz. 1768 z późn. zm., art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe, t.j. Dz.U.
z 2017 roku, poz. 1876 z późn. zm.
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działalności spółki, co do której zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości223. Natomiast
zupełnie inaczej ustawodawca ukształtował znamiona przestępstw z art. 296 k.k. Skoro
bowiem warunkiem dokonania nadużycia zaufania jest wyrządzenie szkody majątkowej
konkretnemu podmiotowi (bądź przynajmniej wywołanie konkretnego niebezpieczeństwa
wyrządzenia takiej szkody w przypadku typu z art. 296 § 1a k.k.), to niewątpliwie właśnie
indywidualne interesy majątkowe osoby, której sprawami majątkowymi lub działalnością
gospodarczą zajmuje się sprawca czynu zabronionego, są głównym przedmiotem ochrony
tego typu. Przekonanie to wzmacnia szczególne znaczenie naprawienia szkody przez sprawcę
czynu zabronionego dla odpowiedzialności karnej za to przestępstwo, stanowiące okoliczność
wyłączającą karalność (art. 296 § 5 k.k.) bądź przesłankę nadzwyczajnego złagodzenia kary
lub odstąpienia od jej wymierzenia (art. 307 k.k.), a także wnioskowy tryb ścigania
przestępstwa z art. 296 § 1a k.k.
Drugą fundamentalną wartością, której naruszenie stanowi immanentny element
każdej realizacji znamion przestępstwa z art. 296 k.k., jest stosunek zaufania czy też relacja
pomiędzy sprawcą a jego mandantem, wiążąca się z upoważnieniem innej osoby
do prowadzenia cudzych spraw majątkowych lub cudzej działalności gospodarczej224. Wydaje
się, że ów stosunek zaufania można z powodzeniem utożsamiać z wypracowaną na gruncie
amerykańskich nauk prawno – finansowych koncepcją agencji225. Model ten odnosi się
do wszelkich stosunków o charakterze kontraktowym, w szerokim ekonomiczno – prawnym
znaczeniu, w których jedna ze stron angażuje inną osobę do działania w swoim interesie,
delegując jednocześnie na nią swoje uprawnienia do podejmowania decyzji, których skutki
dotyczyć będą sfery majątkowej pryncypała226. Tego rodzaju relacje agencyjne umożliwiają
efektywny podział

pracy i

stanowią

podstawę

przedsięwzięć, zarówno gospodarczych jak

i

właściwie

nie mających

wszystkich
celu

większych

gospodarczego.

W szczególności leżą u podstaw funkcjonowania osób prawnych, które jako podmioty
konwencjonalne działają za pośrednictwem swoich organów. Najczęściej bowiem piastunami

223

Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2013 roku, III KK 117/12 1293285, wyrok Sądu
Apelacyjnego w Łodzi z dnia 26 czerwca 2014 roku, II AKa 23/14, LEX nr 1493763.
224
Element ten, choć różnie określany – jako „szczególne zaufanie”, „prawidłowe relacje”, „stosunek
powiernictwa” – jest powszechnie wskazywany w literaturze, zob. P. Kardas w: A. Barczak-Opliustil, Kodeks
karny. Część szczególna. Tom III…, s. 509, J. Giezek w: J. Giezek et al., Kodeks karny. Część szczególna…,
s. 1155, T. Oczkowski w: P. Binas, System…, s. 253, O. Górniok, Przestępstwa gospodarcze. Rozdział XXXVI i
XXXVII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000, s. 16, L. Wilk, Przestępstwo działania na szkodę
spółki, Prok. i Pr. 1998, z. 3, s. 68.
225
Zob. M.C. Jensen i W. H. Meckling, op.cit., s. 305 i n. W polskiej literaturze M. Aluchna, Mechanizmy
corporate governance w spółkach giełdowych, Warszawa 2007, s. 36 i n., K. Oplustil, Instrumenty…, s. 13 i n.
226
K. Oplustil, Instrumenty…, s. 13.
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organów będą osoby zatrudnione w tej roli w konkretnym celu (osiągania zysku albo korzyści
o charakterze ponadindywidualnym, społecznym czy komunalnym).
W literaturze prawa karnego wyrażono stanowisko kwestionujące aby zaufanie
stanowiło wartość chronioną art. 296 k.k.227. Iwona Sepioło wskazuje, iż „w obrocie
gospodarczym zaufanie zasadniczo nie występuje, a więc wprowadzenie do obrotu
gospodarczego zaufania jako jego podstawy oznaczałoby podważenie istoty działalności
gospodarczej”. Dalej stwierdza natomiast, że „zaufanie do menedżera nie jest okolicznością,
która przekonuje przedsiębiorcę do oddania właśnie jemu spraw majątkowych pod zarząd.
Przedsiębiorca zatrudnia menedżera nie dlatego, że ma do niego zaufanie, lecz dlatego,
że wymaga osoby, która w sposób rzetelny i profesjonalny zajmie się jego sprawami
majątkowymi lub sprawami przedsiębiorstwa”228.
Z proponowanym podejściem nie sposób się zgodzić. Czym innym jest – z pewnością
nieraz niezbędna w wolnorynkowej rywalizacji - pewna nieufność w kontaktach handlowych
pomiędzy kontrahentami, a czym innym zagadnienie relacji wewnątrz przedsięwzięcia
gospodarczego, pomiędzy osobą dostarczającą źródła finansowania (np. wspólnicy,
akcjonariusze spółek kapitałowych) a osobą podejmującą za dany podmiot określone
działania (np. członkowie zarządu spółki). Jest zupełnie oczywiste, że osoba powierzająca
agentowi swoje sprawy majątkowe nie tylko oczekuje profesjonalizmu i prawidłowej oceny
ryzyka gospodarczego, ale również uczciwości, dochowania lojalności wobec interesów
mocodawcy. Nie jest zresztą prawdą, że zaufanie w ogóle w obrocie gospodarczym nie
występuje. Wprost przeciwnie, wielokrotnie jest podstawą stałej współpracy, także
w relacjach na zewnątrz przedsiębiorstwa. Zupełnie inne warunki co do terminów spłaty
zobowiązań,

wykorzystywanych

zabezpieczeń

itp.

przedsiębiorcy

stosują

wobec

kontrahentów, z którymi łączą ich stałe, wypróbowane relacje, niż w przypadku transakcji
jednorazowych czy przeprowadzanych z nieznanymi podmiotami. Również w ramach relacji
wewnątrz podmiotów gospodarczych, w szczególności tych mniejszych, występuje praktyka
powierzania swoich interesów osobom zaufanym, np. członkom rodziny czy wieloletnim
partnerom biznesowym.
Co więcej, wydaje się, że właśnie istnienie szczególnej relacji wewnątrzkorporacyjnej
uzasadnia szeroki zakres penalizacji przestępstwa nadużycia zaufania. Opisanie znamienia
skutku za pomocą pojęcia szkody oznacza bowiem, że zakres desygnatów znamienia
czynnościowego tego przestępstwa jest niezwykle szeroki, znacznie szerszy niż w przypadku
227
228

I. Sepioło, op.cit., s. 44 i n.
Tamże, s. 45 – 46.

73

większości przestępstw przeciwko mieniu229. To właśnie funkcjonowanie sprawcy niejako
„wewnątrz” określonego podmiotu, szeroki, nieraz wręcz nieograniczony zakres uprawnień
do ingerencji w jego sferę majątkową oraz szczególne zaufanie, jakim został on obdarzony,
połączone nieraz z trudnościami w nadzorze nad tą osobą – są to wszystko okoliczności
przemawiające za szczególnie wysoką karygodnością zamachów na interesy majątkowe
dokonywanych

„od

wewnątrz”.

Między

innymi

dlatego

ustawodawca

rezygnuje

z dookreślenia znamienia skutku, wykorzystując mające szeroki zakres desygnatów pojęcie
szkody.
Przyjmując, że indywidualne interesy majątkowe i relacja między mandantem
a agentem stanowią dobra prawne chronione przez art. 296 k.k., pozostaje rozważyć, jaką rolę
odgrywa tytuł rozdziału XXXVI kodeksu karnego w interpretacji znamion przestępstwa
nadużycia zaufania, a w szczególności czy można wyprowadzać z niego argumenty
za zawężeniem zakresu kryminalizacji230. Nawet bowiem zachowując dystans wobec
zdecydowanie dominującego w literaturze przekonania o istnieniu odrębnego dobra prawnego
w postaci obrotu gospodarczego, który mógłby stanowić przedmiot ochrony art. 296
k.k. i następnych, należy uznać, że ustawodawca celowo umieścił pewną grupę przepisów
w odrębnym rozdziale. Nawet jeżeli nie wyróżnia ich samoistne dobro prawne, to należy
rozważyć hipotezę, że chronią one poszczególne, indywidualne dobra prawne jedynie
w ramach pewnej sfery ludzkiej aktywności231. Wówczas poza ochroną art. 296
k.k. pozostawałyby interesy majątkowe podmiotów nie uczestniczących w profesjonalnym
obrocie.
Zagadnienie to jest przedmiotem sporu. Część przedstawicieli literatury stoi
na stanowisku, że z uwagi na usytuowanie art. 296 k.k. w rozdziale przestępstw przeciwko

229

Wyjątkiem tutaj jest przestępstwo oszustwa, w którym znamię skutku ujęte zostało jeszcze szerzej. W tym
przypadku uzasadnieniem takiego zakresu kryminalizacji będzie szczególny sposób działania sprawcy,
ograniczający odpowiedzialność karną za oszustwo. Choć art. 296 § 1 k.k. również zawiera dodatkowe
elementy, opisujące zachowanie sprawcy, w postaci nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku,
to z pewnych względów – o których mowa będzie w dalszej części tego opracowania – nie może ono pełnić roli
podobnej do tej, którą w art. 286 § 1 k.k. pełni znamię wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub
niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania.
230
Powszechnie przyjmuje się, że tytuł rozdziału ustawy ma normatywną zawartość i odgrywa istotną rolę
w interpretacji przepisów w nim zawartych, zob. W. Wróbel, Pojęcie dobra prawnego w wykładni przepisów
prawa karnego, w: T. Sokołowski, Ł. Pohl, R. Zawłocki (red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga
pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70-tych urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009, s. 628 i n.
231
Nie byłaby to zresztą sytuacja wyjątkowa – podobną rolę, jak wspomniano wcześniej, odgrywa rozdział XXI
k.k. Por. celną wypowiedź E. Hryniewicz, która w kontekście znaczenia tytułu rozdziału XXXVI kodeksu
karnego stwierdza, że „nie tyle (…) obrót gospodarczy jest chroniony w sferze stosunków majątkowych
pomiędzy określonymi jego uczestnikami, ile owe stosunki majątkowe chronione są w warunkach prawidłowo
funkcjonującego obrotu gospodarczego”, E. Hryniewicz, Obrót gospodarczy jako znamię czynu zabronionego,
Monitor Prawa Handlowego 2012, z. 2, s. 15.
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obrotowi gospodarczemu, kryminalizuje on wyłącznie wyrządzenie szkody przedsiębiorcy232.
Stanowisko to jest uzasadniane po pierwsze przyjęciem, że obrót gospodarczy stanowi
samodzielne dobro prawne. Wobec tego bowiem przestępstwa popełnione poza profesjonalną
działalnością nie mogą w to dobro godzić, a brak ataku na rodzajowe dobro prawne
dekompletuje znamiona przestępstwa. Perspektywa ta zasadza się na przekonaniu, że przez
pojęcie obrotu gospodarczego należy rozumieć stosunki czy relacje handlowe, oparte
na ustawowej działalności gospodarczej233. Skoro bowiem polski ustawodawca przewidział
definicję legalną działalności gospodarczej, zawartą w art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku
– Prawo przedsiębiorców234. zgodnie z którą jest nią zorganizowana działalność zarobkowa,
wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły, to poza zakresem ochrony przestępstw
przeciwko obrotowi gospodarczemu znajdować się będą przestępstwa popełnione w ramach
nieprofesjonalnego obrotu235.
Pozostali przedstawiciele literatury stoją na stanowisku, zgodnie z którym, art. 296
k.k. chroni interesy majątkowe również podmiotów nie prowadzących działalności
gospodarczej, a nawet mogące dotyczyć jednorazowych transakcji w stosunku do majątku
mocodawcy236. Jako argumenty za takim ujęciem wskazuje się wyraźne zaznaczenie w art.
296 k.k., że sprawcą tego przestępstwa może być osoba zajmująca się zarówno wyłącznie
sprawami majątkowymi, jak i działalnością gospodarczą innej osoby. Z tego rozróżnienia
odczytuje się stanowisko ustawodawcy, zgodnie z którym zakresem kryminalizacji za pomocą

232

Tak R. Zawłocki w: M. Błaszczyk, M. Królikowski (red.), J. Lachowski, A. Michalska-Warias, J. Piskorski,
A. Sakowicz, L. Wilk, W. Zalewski, R. Zawłocki (red.), M. Żelichowski, Kodeks karny. Część szczególna. Tom
II. Komentarz do art. 222 - 316, s. 803, tenże w: J. Bojarski et al., System…, s. 470 – 471, I. Sepioło, op.cit.,
s. 55.
233
Zob. R. Zawłocki, Prawo karne gospodarcze…, s. 3 – 7, tenże, Podstawy odpowiedzialności za przestępstwa
gospodarcze, Warszawa 2004, s. 13 – 14, tenże w: J. Bojarski et al., System…, s. 433, I. Sepioło, op.cit., s. 54
i n. Podobną perspektywę – choć bez wyraźnie wyartykułowanej tezy – przyjmuje Sąd Najwyższy w wyroku
z dnia 26 stycznia 2011 roku, II KK 214/10, LEX 786412, stwierdzając, że „indywidualnym (szczególnym)
przedmiotem ochrony tego przepisu jest majątek (interesy majątkowe) wymienionych w nim podmiotów
gospodarczych i ich prawidłowa działalność na tym polu (gospodarczym). Finalnie przepis art. 296 k.k.
ma zapobiec powstaniu szkody majątkowej, w tym uszczerbkowi w majątku podmiotu gospodarczego”.
234
Dz.U. z 2018 roku, poz. 646.
235
Zob. R. Zawłocki w: J. Bojarski et al., System…, s. 469 i n., I. Sepioło, op.cit., s. 55 – 56, podobnie
J. Giezek, P. Kardas, Przestępstwo narażającego na wyrządzenie szkody nadużycia zaufania, część
2, Wrocławskie Studia Sądowe 2012, z. 1, s. 32 – 34.
236
Tak P. Kardas w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna. Tom III…, s. 509,
T. Oczkowski w: A. Binas et al., System…, s. 253, tenże, Nadużycie…, s. 83, A. Gałązka w: F. Ciepły et al.,
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017, s. 1308, A. Marek, Kodeks…, s. 624, J. Potulski w: P. Daniluk et
al., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015, s. 1717 - 1718, A. Michalska – Warias w: T. Bojarski et al.,
Kodeks…, s. 888, O. Górniok, Przestępstwa gospodarcze…, s. 16, niejednoznacznie J. Giezek w: J. Giezek et
al., Kodeks karny. Część szczególna…, s. 1153 i n. Zob. na gruncie art. 1 u.o.o.g. O. Górniok, Ustawa…,
s. 6, P. Kardas w: K. Buchała et al., Komentarz…, s. 9, K. Buchała, Wybrane…, s. 36.
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tego przepisu obejmuje również podmioty takiej działalności nie prowadzące 237. Drugi
wykorzystywany w literaturze argument ma charakter historyczny. Wskazuje się bowiem,
że art. 296 § 1 k.k. stanowi nową formułę przestępstwa nadużycia zaufania z art. 206 d.k.k.238.
Warto bowiem zauważyć, że ustawa o ochronie obrotu gospodarczego, której art. 1 był
poprzednikiem obowiązującego obecnie art. 296 k.k., traktowała art. 206 d.k.k. jako przepis
komplementarny. Zgodnie bowiem z art. 13 pkt 3 i 4 u.o.o.g. skreślono art. 217 d.k.k.,
pozostawiono natomiast art. 206, z tym że obniżono ustawowe zagrożenie za to przestępstwo
do 3 lat pozbawienia wolności (wcześniej było ono zagrożone karą 5 lat pozbawienia
wolności, a więc dokładnie taką samą jak przestępstwo z art. 1 ust. 1 u.o.o.g.). Ewidentnie
więc z zabiegu tego wynika komplementarność tych dwóch przepisów, spośród których
pierwszy miał statuować odpowiedzialność karną za wyrządzenie mandantowi znacznej
szkody majątkowej, podczas gdy drugi – narażenie mandanta na niebezpieczeństwo
wyrządzenia szkody, zagrożone niższą sankcją karną. Ponieważ art. 206 d.k.k. znajdował się
w rozdziale przestępstw przeciwko mieniu, nie ulegało wątpliwości że chronił on interesy
majątkowe wszystkich podmiotów, niezależnie od faktu prowadzenia działalności
gospodarczej239.
Podobne stanowisko zajmuje Sąd Najwyższy, uznając, że umiejscowienie art. 296 k.k.
w rozdziale zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu” nie oznacza
wcale, że przestępstwo to można popełnić wyłącznie wobec przedsiębiorcy. Najwyższa
instancja sądowa stwierdza przy tym, że „pojęcie obrotu gospodarczego należy rozumieć
szeroko, jako obrotu zarówno uczestników profesjonalnych jak i nieprofesjonalnych, gdyż nie
ma szczególnych powodów, (…) aby rozumienie tego pojęcia ograniczać”240.
Warto również zauważyć, że w piśmiennictwie są prezentowane stanowiska
w pewnym

sensie

pośrednie.

Elżbieta

Hryniewicz

zaznacza,

że

ochrona

obrotu

gospodarczego, a więc całokształtu faktycznych i formalnych stosunków gospodarczych,
opartych na ustawowej działalności gospodarczej, obejmuje zachowania podejmowane
w warunkach tegoż obrotu lub w innym bliskim z nim powiązaniu241. W ten sposób Autorka
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Zob. P. Kardas w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna Tom III…, s. 509, A. Gałązka
w: F. Ciepły et al., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017, s. 1381 - 1382, A. Zientara, op.cit., s. 90.
238
W uzasadnieniu rządowego projektu kodeksu karnego wskazano natomiast, że „miejsce przestępstwa
niegospodarności określonego w art. 217 k.k. z 1969 roku zajęło przestępstwo nadużycia zaufania (art. 296),
oparte na odmiennych przesłankach kryminalno – politycznych, nawiązujące do art. 269 k.k. z 1932 roku.
239
Zob. T. Oczkowski w: A. Binas et al., System…, s. 251, P. Kardas, w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks
karny. Część szczególna. Tom III…, s. 511.
240
Zob. Postanowienie SN z dnia 26 września 2012 roku, II KK 234/12, LEX 1220810, postanowienie SA
w Katowicach z dnia 13 lipca 2011, II AKz 385/11, LEX nr 1102929.
241
E. Hryniewicz, Obrót…, s. 20.
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nie łączy ataku na dobro prawne z koniecznością stwierdzenia, że sprawca lub pokrzywdzony
jest przedsiębiorcą. Nadto zauważa się niekiedy, że obrót gospodarczy, a więc oparty
na ustawowej

działalności

gospodarczej,

może

się

odbywać

nie

tylko

między

przedsiębiorcami, a więc wyłącznie podmiotami profesjonalnymi, ale także pomiędzy takimi
podmiotami, a konsumentami, dla których te same transakcje mają charakter niezawodowy242.
W takim ujęciu w kontekście art. 296 k.k. odpowiedzialność karną mogłaby ponosić osoba
zajmująca się sprawami majątkowymi osoby niebędącej przedsiębiorcą, ale pod warunkiem,
że odpowiedzialność byłaby związana z obrotem gospodarczym, a więc z byciem
kontrahentem przedsiębiorcy.
Problem ten nie jest ograniczony wyłącznie do interpretacji art. 296 k.k., ale jest
również dostrzegany i szeroko analizowany w kontekście innych przestępstw z tego
rozdziału, w szczególności czynów zabronionych skierowanych przeciwko interesom
wierzycieli, gdzie zarówno w literaturze jak i w orzecznictwie prezentowane są cztery różne
perspektywy wykładnicze243.
Odnosząc się do przedmiotowego sporu w pierwszej kolejności należy zauważyć,
że prezentowana w orzecznictwie argumentacja za szeroką wykładnią art. 296 k.k. jawi się
jako dość uboga. Pojęcie obrotu gospodarczego ma niewątpliwie węższy zakres znaczeniowy
niż pojęcie obrotu cywilnoprawnego lub obrotu prawnego w ogóle, w związku z czym jako
co najmniej powierzchowne należy traktować stwierdzenie Sądu Najwyższego, że nie ma
szczególnych powodów do ograniczania jego znaczenia244. Jakkolwiek pewnych argumentów
za szeroką wykładnią nadużycia zaufania nie wolno bagatelizować, tym niemniej należy
242

Tak A. Zientara, op.cit., s. 90, podobnie postanowienie SN z dnia 26 września 2012 roku, II KK 234/12, LEX
nr 1220810, a na gruncie art. 300 k.k. SN w uchwale z dnia 20 listopada 2000 roku, I KZP 31/00, LEX nr 44029,
stwierdzając, że zagrożonym niewypłacalnością w rozumieniu art. 300 § 1 k.k. może być każdy dłużnik
podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Krytycznie do tego stanowiska odnosi się O. Górniok, zob.
glosa do uchwały SN z dnia 20 listopada 2000 roku, I KZP 31/00, OSP 2001, z. 5, s. 248 – 249 oraz J. Majewski,
glosa do uchwały SN z dnia 20 listopada 2000 roku, I KZP 31/00, OSP 2001, z. 5, s 249 i n.
243
Zob. przegląd stanowisk J. Majewski w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna Tom
III…, s. 715 – 720, O. Górniok, Prawo…, s. 55, M. Wiśniewski, Prawnokarna ochrona wierzytelności
majątkowych uczestników obrotu gospodarczego, Kraków 2000, s. 28 – 30, R. Zawłocki, Przestępstwa
przeciwko wierzycielom. Rozdział XXXVI Kodeksu karnego artykuły 300 – 302. Komentarz, Warszawa 2001,
s. 27 – 29, J. Skorupka, Pojęcie dłużnika w typach przestępstw na szkodę wierzycieli, PS 1999, z. 6, s. 46 i n.,
a także uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2000 roku, I KZP 31/01, LEX 44029, uchwała SN
z 26 września 2002 roku, I KZP 25/02, LEX 54950 z glosą O. Górniok, OSP 2003, z. 7-8, s. 436 - 437, wyrok
SN z dnia 5 stycznia 2004 roku, III KK 181/03, LEX nr 84453, uchwała SN z 26 listopada 2003 roku, I KZP
32/03, LEX 81640 wraz z glosą aprobującą O. Górniok, OSP 2004, z. 7-8, s. 443 – 445 i glosami krytycznymi
R. Zawłockiego, Monitor Prawniczy 2004, z. 14, s. 664 i n. i M. Kozaczka, Prawo Bankowe 2006, z. 10, s. 57
i n., postanowienie SN z dnia 24 stycznia 2013 roku, I KZP 22/12, LEX 1252700. Por. na gruncie ustawy
o ochronie obrotu gospodarczego J. Majewski, Przestępstwa na szkodę wierzycieli (uwagi na tle ustawy
z 12 października 1994 roku), PUG 1995, z. 6, s. 2 – 3, K. Marszałek, Sporne problemy wykładni art.
6 § 1 i 3 ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, Prok. i Pr. 1997, z. 6, s. 41 i n., O. Górniok, Ustawa…, s. 31.
244
Zob. postanowienie SN z dnia 26 września 2012 roku, II KK 234/12, LEX nr 1220810. Zob. krytyczne uwagi
na temat stanu orzecznictwa SN E. Hryniewicz, Obrót…, s. 16 i n.
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chyba uznać, że przestępstwo z art. 296 k.k. może być popełnione wyłącznie w stosunku
do podmiotu funkcjonującego w obrocie profesjonalnym.
Rozdział XXXVI kodeksu karnego stanowią w istocie w niewielkim stopniu
zmodyfikowane przepisy ustawy o ochronie obrotu gospodarczego, która została
przewidziana jako odpowiedź na pojawienie się w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku

nowych

postaci

przestępstw,

właściwych

dla

gospodarki

kapitalistycznej.

Kryminalizując czyny zabronione typowo popełniane w obrocie gospodarczym, nawiązywała
ona szeroko do konstrukcji przewidzianych w kodeksie karnym z 1932 roku, penalizujących
zamachy na mienie245. W szczególności art. 1 u.o.o.g., podobnie jak jego odpowiednik z art.
296 k.k. miały nawiązywać do art. 269 k.k. z 1932 roku, które stanowiło klasyczne
przestępstwo przeciwko mieniu.
Nadto polskiemu ustawodawcy karnemu obca była tradycja szczególnej ochrony
obrotu gospodarczego, swoistego uprzywilejowania jego uczestników. W szczególności
charakteru takiego nie miał rozdział XXX kodeksu karnego z 1969 roku, którego zadaniem
była przede wszystkim intensyfikacja reakcji karnoprawnej na zamachy skierowane na mienie
społeczne oraz szkodzące interesom gospodarczym państwa w systemie gospodarki nakazowo
– rozdzielczej246.
Tym niemniej nie sposób potraktować jako nieistotnego zabiegu przeniesienia
konstrukcji nadużycia zaufania z rozdziału przestępstw przeciwko mieniu do rozdziału
przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczego, co nastąpiło z wejściem w życie obecnie
obowiązującego kodeksu karnego. W konsekwencji należy uznać, że nieuprawnione jest
odwoływanie się do przepisów kodeksu karnego z 1932 roku i kodeksu karnego z 1969 roku,
oraz do poglądów wyrażanych na ich tle247. Zabieg przeniesienia nadużycia zaufania
do rozdziału zatytułowanego „Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu” wskazuje
wyraźnie, że ustawodawca – kierując się zasadą subsydiarności prawa karnego w dziedzinie
stosunków cywilnoprawnych – szczególną ochroną obejmuje jedynie osoby funkcjonujące
w profesjonalnym obrocie i kryminalizuje wyłącznie zamachy „wewnątrz” tego obrotu.
W ramach

niego

relacja

pomiędzy

agentem
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Warto zauważyć, że kodeks karny z 1932 roku penalizował zamachy na mienie w dwóch rozdziałach –
zatytułowanych „przestępstwa przeciwko mieniu” i „przestępstwa na szkodę wierzycieli”. Wyróżnienie tej
drugiej grupy z grona przestępstw przeciwko mieniu uzasadniano specyfiką czynności wykonawczych sprawcy,
których przedmiotem nie jest cudze, ale własne mienie. Nie zmienia to faktu, że za dobro chronione w obu
rozdziałach uważano po prostu interesy majątkowe innej osoby, zob. uzasadnienie projektu kodeksu karnego
w: S. Glaser, A. Mogilnicki, op.cit., s. 976 – 977.
246
Zob. W. Pawełko, op.cit., s. 81 i n., I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, op.cit., s. 677 – 678.
247
Zob. R. Zawłocki, w: J. Bojarski et al., System …, s. 467 – 468, por. też argumenty J. Majewskiego
na gruncie art. 300 k.k., tenże, glosa… s. 251.
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sprofesjonalizowany, zawodowy charakter, w związku z czym naruszenie obowiązków
zarządcy w takiej sytuacji stanowi uzasadnienie reakcji karnej.
Wydaje się również, że argumentem za szeroką wykładnią art. 296 k.k. nie może być
użycie przez ustawodawcę alternatywy w postaci zajmowania się przez sprawcę sprawami
majątkowymi lub działalnością gospodarczą. Możliwa jest bowiem sytuacja, gdy w ramach
zarządzania podmiotem gospodarczym taką działalność prowadzącym, konkretna osoba
wykonuje obowiązki niezwiązane z tą działalnością (zajmuje się bieżącym zarządem
majątkiem, działalnością w ramach tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu). Wówczas,
pomimo że sam sprawca nie będzie uczestniczył w prowadzeniu działalności gospodarczej,
to będzie odpowiadał za wyrządzenie szkody podmiotowi gospodarczemu. Nie należy
wymagać, aby naruszone interesy majątkowe były ściśle związane z działalnością
gospodarczą, co nie oznacza że ochroną z tego przepisu objęte są również podmioty
w obrocie gospodarczym nie uczestniczące248.
W konsekwencji de lege lata trudno znaleźć przekonywające uzasadnienie
za objęciem ochroną na podstawie art. 296 k.k. podmiotów nie uczestniczących w obrocie
profesjonalnym. Rzecz jasna stanowisko takie prowadzi do wykluczenia odpowiedzialności
karnej w wielu przypadkach poważnych naruszeń interesów takich podmiotów jak fundacje
lub stowarzyszenia. Wydaje się jednak, że argument ten nie może być rozstrzygający wobec
kontekstu uregulowań rozdziału XXXVI kodeksu karnego, zwłaszcza że pochodzi on ze sfery
funkcjonalnego kanonu dyrektyw wykładni, a działa jednoznacznie na niekorzyść
ewentualnego sprawcy czynu zabronionego.
Zresztą wydaje się, że ujęcie wąskie, zgodnie z którym ochrona udzielana jest
wyłącznie przedsiębiorcom w rozumieniu art. 4 ust. 1 Prawa przedsiębiorców, również jest
nieuprawnione. Warto zauważyć, że nawet spółki kapitałowe, mimo że zawsze są wpisane
do rejestru przedsiębiorców, niekoniecznie muszą prowadzić działalność gospodarczą249.
Zarówno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółka akcyjna mogą zostać
powołane w każdym celu prawnie dopuszczalnym (zob. art. 151 § 1 k.s.h.). Co więcej,
możliwa jest sytuacja, w której spółka kapitałowa realizuje cel zarobkowy wspólników
lub akcjonariuszy nie poprzez działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 Prawa
przedsiębiorców. Może on być bowiem osiągnięty poprzez przedsięwzięcia jednorazowe
lub podejmowane okresowo, a także czynności o charakterze inwestycyjnym, angażowanie
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Zob. R. Zawłocki w: J. Bojarski et al., System…, s. 470.
Zob. A. Szumańśki, I. Weiss w: W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Warszawa 2016, s. 263
i s. 640.
249
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posiadanego kapitału w działalność innych podmiotów, lokowanie go w określonych dobrach,
które następnie są sprzedawane z zyskiem. Nadto spółka kapitałowa może podejmować
działania gospodarcze, ale nieukierunkowane na osiąganie zarobku. Takim celem może być
np. sprawowanie kontroli nad innymi uczestnikami obrotu250. Tego rodzaju aktywność nie
będzie stanowiła działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Prawa przesiębiorców, choć
oczywiście taki podmiot

będzie funkcjonował

identycznie jak

podmioty będące

przedsiębiorcami, podlegał będzie obowiązkowemu wpisowi do rejestru, stosował będzie
przepisy ustawy o rachunkowości oraz faktycznie funkcjonował w otoczeniu gospodarczym.
Problem ten dostrzega I. Sepioło, która stanowisko swoje nieco łagodzi, stwierdzając,
że celem przedsiębiorcy nie musi być generowanie zysku. Wypowiada się ona następująco:
„w rekonstrukcji pojęcia interesu gospodarczego decydującym kryterium jest cel
wykonywanej działalności. Niewątpliwie głównym celem przedsiębiorstwa jest generowanie
zysku, osiąganego przez realizowanie określonych zadań gospodarczych i zbyt owoców tej
działalności, co stanowi wyraz tzw. ekonomicznej koncepcji przedsiębiorstwa. Nie musi być
to jednak cel zarobkowy, może chodzić również o uzyskiwanie przez przedsiębiorcę pewnych
korzyści mających również (obok innych) realną wartość ekonomiczną, tj. prowadzenie badań
patentowych, marketing, organizowanie działalności innych podmiotów gospodarczych
(zarządzanie spółkami zależnymi)251. Jednocześnie Autorka wyraźnie łączy zasięg ochrony
art. 296 k.k. z podmiotami działającymi w tak rozumianym celu gospodarczym252. W tym
kontekście nieco mylące jest używanie przez nią pojęcia przedsiębiorcy, oderwane od jego
rozumienia zgodnego z art. 4 ust. 1 Prawa przedsiębiorców i art. 431 k.c.
Należy uznać, że art. 296 k.k. udziela ochrony nie tyle przedsiębiorcom, a więc
podmiotom prowadzącym we własnym imieniu działalność gospodarczą, ale podmiotom
obrotu gospodarczego, a więc działającym w celu komercyjnym. Cel ten należy postrzegać
w perspektywie

całości

przedsięwzięcia

gospodarczego,

w

ramach

którego

mogą

funkcjonować różne podmioty, struktury holdingowe, itp. Natomiast ochroną nie będą objęte
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Zob. K. Kopaczyńska – Pieczniak, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w: A. Kidyba (red.), Biblioteka
prawa handlowego, Warszawa 2013, s. 35 – 36, A. Szumański, I. Weiss w: W. Pyzioł, et al., Prawo…, s. 273,
A. Szajkowski, M. Tarska w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, M. Tarska, A. Herbet,
Kodeks spółek handlowych. Tom II. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151 - 300,
Warszawa 2005, s. 13. Zob. też P. Bielski, Cel niezarobkowy spółek kapitałowych a status przedsiębiorcy,
Rejent 2001, z. 11, s. 13 i n.
251
I. Sepioło, op.cit., s. 56.
252
Tamże, s. 55.
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podmioty działające w innym niż gospodarczy celu, nawet jeśli będą to spółki prawa
handlowego253.
W konsekwencji wydaje się, że sąd orzekający w każdym postępowaniu powinien
ustalić, czy pokrzywdzonym jest podmiot funkcjonujący w obrocie gospodarczym.
W przypadku podmiotów nie będących ze swej istoty przedsiębiorcami – odpowiedzialność
karna na podstawie art. 296 k.k. może dotyczyć tylko tych podmiotów, które prowadzą
działalność gospodarczą lub działają w celu komercyjnym. W efekcie możliwość pociągnięcia
do odpowiedzialności karnej np. członka zarządu stowarzyszenia lub fundacji będzie
uzależniona od stwierdzenia, czy podmiot ten prowadzi działalnością gospodarczą, choćby
i przeznaczał zyski wyłącznie na określone cele statutowe254. Przykładu nadużycia zaufania
w ramach struktury fundacji dostarcza postępowanie przed Sądem Rejonowym dla KrakowaKrowodrzy255 w Krakowie, w ramach którego członkini zarządu fundacji została oskarżona
o to, że jako uprawniona do samodzielnej reprezentacji tego podmiotu, udzieliła pożyczki
w kwocie 170 tysięcy złotych spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która to pożyczka nie
została zwrócona. Jak ustalono w toku postępowania, oskarżona miała w tym działaniu
prywatny interes, ponieważ sama była wspólnikiem i członkiem zarządu innej spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, której dłużnikiem był właśnie pożyczkobiorca. Sąd
w przedmiotowej sprawie prawidłowo ustalił, że fundacja prowadziła działalność zarobkową
(choć udzielanie pożyczek nie mieściło się w zakresie prowadzonej działalności) i skazał
oskarżoną za przestępstwo z art. 296 § 1 k.k. Wydaje się jednak, że w przypadku
stwierdzenia, że fundacja nie była w konkretnych okolicznościach podmiotem obrotu
gospodarczego, należałoby uznać, że członek jej zarządu nie był osobą zdolną do popełnienia
tego przestępstwa.
Takie ujęcie roli tytułu rozdziału XXXVI kodeksu karnego w odczytywaniu dobra
prawnego chronionego przepisami art. 296 k.k. prowadzi do kolejnego wniosku, który może
253

Należy zauważyć, że spółki kapitałowe podlegają wpisowi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego nawet wówczas, gdy nie są przedsiębiorcami w rozumieniu kodeksu cywilnego, zob. A. Sikorska –
Lewandowska, Spółka kapitałowa non profit w: J. Frąckowiak (red.) Kodeks spółek handlowych po 15 latach
obowiązywania, Warszawa 2018, s. 278 i n. W konsekwencji należy uznać, że ustawa o zmianie ustawy –
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2011 roku, Nr 133, poz. 767),
którą skreślono m.in. art. 585 k.s.h. i wprowadzono na jego miejsce art. 296 § 1a k.k., doprowadziła
do dekryminalizacji wszelkich zachowań członków zarządu spółki kapitałowej, stwarzających konkretne
niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody majątkowej w przypadkach spółek nie działających w celach
zarobkowych.
254
Na temat prawnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej stowarzyszeń i fundacji zob.
W.J. Katner, Działalność gospodarcza podmiotów niebędących przedsiębiorcami ze szczególnym rozważeniem
statusu prawnego fundacji i stowarzyszeń w: T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz (red.), Sine ira et studio.
Księga Jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Warszawa 2016, s. 919 i n.
255
Sprawa o sygn. II K 473/06/K, rozpatrywana następnie na skutek wniesienia apelacji przed Sądem
Okręgowym w Krakowie pod sygn. IV Ka 556/07.
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okazać się istotny z perspektywy wykładni znamienia szkody majątkowej. Otóż jeżeli przyjąć,
iż dobrem chronionym przez art. 296 k.k. są interesy majątkowe indywidualnego podmiotu
działającego komercyjnie, a przy tym przepis ten chroni owo dobro prawne także
na przedpolu jego naruszenia – na co niewątpliwie wskazuje brzmienie art. 296 § 1a k.k. –
to należy również uznać, że wartością samą w sobie z perspektywy tego przepisu jest
prawidłowość dalszego funkcjonowania w obrocie tego podmiotu. Skoro prawidłowe,
niezakłócone funkcjonowanie przedsiębiorcy (lub innej osoby, działającej komercyjnie) jest
warunkiem realizowania jego interesów majątkowych, a więc w pierwszej kolejności
osiągania zysków, to jako uzasadnione z punktu widzenia odpowiedzialności karnej
za to przestępstwo jest różnicowanie przypadków, w których wynikiem czynu realizującego
jego znamiona jest zaprzestanie prowadzenia przez dany podmiot działalności. Kwestia
ta odgrywać może pierwszoplanową rolę w ocenie społecznej szkodliwości czynu jako
całości, ale wydaje się, że może mieć pewne znaczenie przy rozstrzyganiu wątpliwości
interpretacyjnych co do wykładni pojęcia szkody majątkowej, o czym mowa będzie jeszcze
w dalszej części opracowania.
2.2. Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku w strukturze znamion
przestępstwa nadużycia zaufania
Już choćby pobieżna analiza przepisów składających się na art. 296 k.k. pozwala
zauważyć, że przestępstwo – czy raczej przestępstwa – nadużycia zaufania mają wyjątkowo
skomplikowaną strukturę. Już sam typ zasadniczy z § 1 został wyposażony w dość złożony
zestaw znamion, obejmujący bliższy opis podmiotu zdatnego do popełnienia tego
przestępstwa,

wskazanie

na

konieczność

nadużycia

przez

sprawcę

uprawnień

lub niedopełnienia przez niego obowiązku oraz znamię skutku. Do tego należy dodać
konglomerat znamion kwalifikujących o charakterze zarówno przedmiotowym jak
i podmiotowym (§§ 2 i 3), nieumyślny odpowiednik typu z § 1 w § 4 i – „najmłodszy” w tym
zestawieniu – dodany ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw256 typ charakteryzujący się skutkiem w postaci konkretnego
narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo (§ 1a)257. W ramach zarysowanej wyżej
struktury jako szczególnie kontrowersyjne podkreśla się problemy związane z interpretacją
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Dz.U. z 2011 roku, Nr 133, poz. 767.
Zob. J. Giezek, P. Kardas, Przestępstwo narażającego na wyrządzenie szkody nadużycia zaufania, część
1, Wrocławskie Studia Sądowe 2011, z. 1, s. 25.
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sformułowania „przez nadużycie (…) uprawnień lub niedopełnienie (…) obowiązku”258,
występującego jako element znamion wszystkich typów czynów zabronionych opisanych
w art. 296 k.k.
W literaturze podnosi się następujące wątpliwości związane z wykorzystaniem
opisanej wyżej formuły w strukturze znamion przestępstwa nadużycia zaufania:
1) czy uprawnienia i obowiązki wynikać mogą wyłącznie ze źródeł umocowania
osoby zajmującej się cudzymi interesami majątkowymi lub działalnością
gospodarczą, wskazanych w art. 296 § 1 k.k.?
2) czy stanowi nadużycie uprawnienia lub niedopełnienie obowiązku zachowanie
polegające na działaniu, które formalnie mieści się w ramach kompetencji
sprawcy, ale jest niezgodne z interesem majątkowym lub gospodarczym
mocodawcy?259
Wcześniej wskazano historyczne powody wprowadzenia omawianej przesłanki
odpowiedzialności karnej do warstwy deskryptywnej art. 296 § 1 k.k., pozostaje natomiast
rozważenie jej znaczenia na poziomie normatywnym

tekstu prawnego, a więc

po odkodowaniu zawartych w nim norm postępowania. W szczególności natomiast
za kluczową dla przedmiotowych rozważań uważam kwestię relacji pomiędzy spełnieniem
przesłanki „nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku”, a stwierdzeniem złamania
reguły postępowania z dobrem prawnym, traktowanym w literaturze najczęściej jako warunek
naruszenia normy sankcjonowanej260. Wydaje mi się, że taka perspektywa pozwoli rzucić
nowe światło na zaprezentowane wątpliwości interpretacyjne.
Przestępstwo nadużycia zaufania ustawodawca opisał za pomocą specyficznej
techniki, wykorzystywanej niekiedy przy budowaniu materialnych typów czynów
zabronionych. Z jednej strony znamię czynnościowe zostało oddane za pomocą czasownika
„wyrządza”, klasycznego sformułowania wyrażającego przyczynowość, stanowiącego
synonim czasownika „powoduje”261. Równocześnie jednak zdecydowano się na zachowanie
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Zob. m.in. P. Kardas, Sporne problemy…, s. 111 i n., T. Oczkowski, J. Lachowski, Sporne…, s. 66 – 68,
T. Oczkowski, Nadużycie zaufania…, s. 112 i n.
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Zob. P. Kardas, Sporne problemy…, s. 108 – 109, R. Zawłocki, w: A. Binas et al., System…, s. 472 i n.
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Zob. A. Zoll, O normie…, s. 79 – 80, tenże, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (zagadnienia
ogólne), Warszawa 1982, s. 95 i n., R. Dębski, Pozaustawowe…, s. 135 i n., Ł. Pohl, Niezachowanie wymaganej
ostrożności – znamię typu czynu zabronionego czy odrębny element w strukturze przestępstwa w: J. Majewski
(red.) Nieumyślność. Pokłosie VIII Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, Toruń 2012, s. 81 – 82,
W. Wróbel, Zagadnienie naruszenia reguł wymaganej ostrożności w: L. Gardocki, J. Godyń (red.), Orzecznictwo
sądowe w sprawach karnych. Aspekty europejskie i unijne, Rajgród - Wilno 2008, s. 169 i n.
261
Zob. R. Sarkowicz, Wyrażanie przyczynowości w tekście prawnym (na przykładzie kodeksu karnego z 1969
roku), Kraków 1989, s. 49 i n. Wydaje się, że użycie akurat tego sformułowania wynika przede wszystkim z jego
zdolności do występowania w wypowiedzi razem z dopełnieniem w postaci wyrazu „szkoda”. Ustawodawca
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dokładniejszej charakterystyki zachowania sprawcy. Formuła taka, a więc niedookreślony
czasownik wyrażający relację kauzalną, którego dopełnienie stanowi znamię skutku
oraz dodatkowy opis zachowania sprawcy, w różnych ujęciach stylistycznych pojawia się
wielokrotnie w przepisach części szczególnej kodeksu karnego, m.in. w art. 151, art. 177
§ 1, art. 196, art. 197 § 1, art. 198, art. 199, art. 286 § 1, art. 303 § 1, art. 354 § 1, art. 355
§ 1, art. 356 § 1 k.k. Techniką alternatywną, również chętnie wykorzystywaną, szczególnie
w przepisach statuujących materialne przestępstwa z rozdziałów XIX, XX i XXI kodeksu
karnego, jest nieopisywanie sposobu doprowadzenia do określonego, ocenianego negatywnie
stanu rzeczy i ujęcie znamion wyłącznie za pomocą niedookreślonego czasownika
wyrażającego przyczynowość, powiązanego z opisem skutku. Ujęcie pierwsze, właściwe
również konstrukcji z art. 296 § 1 k.k. nazywam w tym opracowaniu opisową metodą
typizacji lub typizacją opisową. Punktem odniesienia do takiej techniki legislacyjnej pozostają
typy przestępstw materialnych, ujęte wyłącznie za pomocą znamienia „powoduje”
lub bliskoznacznego, które określam mianem typów syntetycznych. Rozróżnienie to ma
charakter typologii.
Wobec tak zarysowanej alternatywy należy rozstrzygnąć, jakie znaczenie dla zakresu
kryminalizacji ma decyzja ustawodawcy o zastosowaniu typizacji opisowej. W literaturze
wskazuje się, że dodatkowa charakterystyka zachowania sprawcy służyć ma wzmocnieniu
gwarancyjnej funkcji prawa karnego, a w szczególności zasady określoności czynu
zabronionego262. W takim ujęciu dodanie bliższych określeń prowadzić winno do zawężenia
pola kryminalizacji, ponieważ podstawą odpowiedzialności karnej nie może być jakiekolwiek
wyrządzenie szkody, lecz jedynie takie, które pozostaje w kauzalnym i normatywnym
związku z nadużyciem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązku263.
Niewątpliwie im bardziej syntetyczny jest opis karalnego zachowania, tym szerszy jest
zakres jego desygnatów. Stosowanie typizacji sprowadzającej się wyłącznie do wyrażenia
relacji kauzalnej zachowania sprawcy z opisanym w ustawie skutkiem, służy obejmowaniu
kryminalizacją wszelkich bezprawnych zachowań, prowadzących do danego rezultatu264.

zresztą dość konsekwentnie łączy rezultat w postaci szkody ze sformułowaniem „wyrządza” (por. m.in. art. 130
§ 2 k.k., art. 190 § 2 k.k., art. 231 § 3 k.k., art. 300 § 3 k.k.). Na temat łączności leksykalnej zob. T. Gizbert –
Studnicki, Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej, Kraków 1978, s. 83 – 89.
262
Tak O. Górniok, Przestępstwo nadużycia…, s. 4, a także – w kontekście braku tego elementu
w nieobowiązującym już art. 585 § 1 k.s.h. P. Kardas, Działanie na szkodę spółki – konkretne czy abstrakcyjne
narażenie na niebezpieczeństwo, PiP 2006, z. 6, s. 68 i n., M. Rodzynkiewicz, Przestępstwo działania na szkodę
spółki a techniki obrony przed tzw. wrogim przejęciem spółki w: L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda (red.),
W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga pamiątkowa A. Wąska, Lublin 2005, s. 521 – 525.
263
Tak P. Kardas, Sporne problemy…, s. 110 – 111, podobnie I. Sepioło, op.cit., s. 105 – 106.
264
Zob. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 197, M. Bielski, Kryteria…, s. 506.
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Bez wątpienia więc opisowa metoda konstruowania typów skutkowych częstokroć służy
zawężaniu pola kryminalizacji. Wydaje się jednak, że niekoniecznie jest tak w każdym
przypadku.
Przestępstwa materialne o szczególnej strukturze, którą nazywam typizacją opisową,
z perspektywy znaczenia dodatkowej charakterystyki czynności wykonawczej nie są grupą
jednorodną. Przede wszystkim warto zauważyć, że część z nich opisuje, z reguły
alternatywnie, formy karalnego zachowania, podczas gdy inne w istocie rysu takiego nie
zawierają, a jedynie odwołują się do sfery normatywnej, naruszenia pewnych reguł
postępowania, zazwyczaj niedookreślonych w przepisie typizującym. I tak do pierwszej
grupy, którą określić można jako typy deskryptywne, zaliczyć należy m.in. przestępstwa z art.
197 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k. czy art. 151 k.k. Rola opisu karalnego zachowania sprowadza
się wówczas do ograniczenia karalności do szczególnych, explicite wyrażonych form
doprowadzenia do objętego penalizacją skutku. Nie każde zachowanie prowadzące
do niedobrowolnego aktu seksualnego stanowi realizację znamion przestępstwa zgwałcenia,
ale jedynie takie, które wiąże się z określonym sposobem przełamywania oporu,
sprowadzającym się do użycia przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu265. Podobnie nie
każde zachowanie pozostające w relacji kauzalnej z dokonaniem przez inną osobę
niekorzystnego rozporządzenia mieniem, stanowić będzie oszustwo z art. 286 § 1 k.k.,
ale jedynie takie, które polegać będzie na wprowadzeniu w błąd, wyzyskaniu błędu
albo wyzyskaniu niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Z jednej
strony więc ustawodawca w takich przypadkach wyróżnia czynności, które w razie
wystąpienia określonego skutku będą skutkowały odpowiedzialnością karną za dokonanie
przestępstwa, a z drugiej strony podkreśla szczególny rodzaj więzi pomiędzy opisem
zachowania a skutkiem, przesądzając nieodzowność wystąpienia odpowiedniej chronologii
wydarzeń i relacji kauzalnej.
W przypadku drugiej grupy przestępstw, do których zaliczyć można typy z art. 177
§ 1 k.k., art. 296 § 1 k.k. czy art. 356 § 1 k.k., brak jest w istocie takiego opisu zachowania
karalnego266. Aby odróżnić zachowania karalne od tych pozostających poza zakresem
kryminalizacji w przypadku metody deskryptywnej wystarczające jest odwołanie się
do naszej wiedzy co do funkcjonowania rzeczywistości, wyłącznie do znajomości znaczenia
poszczególnych sformułowań. Jeśli będziemy w stanie podać definicje takich pojęć

265

Zob. np. M. Bielski w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część 1…,
s. 670.
266
Tak też w kontekście art. 296 k.k. I. Sepioło, op.cit., s. 111.
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jak „przemoc”, „groźba bezprawna” czy „podstęp”, nie będziemy mieli problemu
z zakreśleniem granic czynności wykonawczej przestępstwa zgwałcenia. Zasadniczo
odmiennie przedstawia się natomiast sytuacja w przypadku art. 177 § 1 k.k. czy art. 296
§ 1 k.k. W ramach tych typów ustawodawca, wzbogacając zestaw znamion, wprowadza
do niego elementy odwołujące się do – mniej lub bardziej precyzyjnie wskazanych – norm
czy reguł postępowania, obowiązujących czy to uczestnika ruchu, czy to osobę zajmującą się
sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą innej osoby. Aby zidentyfikować
zachowanie sprawcy nie jest wystarczające odwołanie się do znaczenia wykorzystanych
w przepisie typizującym sformułowań, ale konieczna jest znajomość przez interpretatora
przepisu odpowiednich norm postępowania.
Część wyodrębnionych przeze mnie przepisów zawiera cechy charakterystyczne
dla obu wymienionych grup (typizacja deskryptywno – normatywna). Opis czynności
wykonawczej zawiera wówczas zarówno wyodrębnione zachowanie, jak i odwołuje się
do konkretnych reguł postępowania. Taki charakter ma m.in. art. 354 § 1 k.k. i art. 355
§ 1 k.k., gdzie przewidziany skutek musi zostać wywołany poprzez czynność polegającą
na obchodzeniu się lub używaniu broni, amunicji, materiału wybuchowego lub innego środka
walki bądź też poprzez prowadzenie uzbrojonego pojazdu mechanicznego, przy czym
jednocześnie zachowanie takie musi mieć charakter nieostrożny (w art. 354 § 1 k.k.)
bądź musi naruszać zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
(w art. 355 § 1 k.k.). Niewątpliwie art. 296 § 1 k.k. w ramach tego trójpodziału przestępstw
skutkowych zaliczyć należy do czynów zabronionych charakteryzujących się typizacją
normatywną.
Po przeprowadzeniu charakterystyki nadużycia zaufania z perspektywy różnych metod
typizacji przestępstw materialnych uprawnione będzie przejście do analizy znaczenia
odwołania do uprawnień i obowiązków menadżera z perspektywy zawartych w przepisie
typizującym struktur normatywnych. W piśmiennictwie przyjmuje się, że odwołanie
do uprawnień lub obowiązków osoby zajmującej się działalnością gospodarczą lub sprawami
majątkowymi innej osoby, a więc sfery normatywnej niemającej swojego źródła w ustawie
karnej, przesądza o blankietowym charakterze art. 296 § 1 k.k.267

267

Zob. T. Oczkowski w: P. Binas et al., System…, s. 259, tenże, Nadużycie…, s. 115, R. Zawłocki
w: J. Bojarski et al., System…, s. 456, S. Żółtek, Prawo…, s. 282 – 283, I. Sepioło, op.cit., s. 112, P. Kardas,
Sporne problemy…, s. 112.
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pojęcie

przepisu

blankietowego

jest

rozumiane

wieloznacznie268. W prawie karnym najczęściej terminem tym określa się przepisy
zawierające w ramach opisu czynu zabronionego odesłanie do innych przepisów ustawy
lub też aktu prawnego niższego rzędu o charakterze generalno – abstrakcyjnym269. Często
bywa utożsamiane z konstrukcją przewidującą odesłanie do innego aktu prawa powszechnie
obowiązującego o charakterze podustawowym, a więc przypadkami, gdy w celu
zidentyfikowania całego zestawu ustawowych znamion konieczne jest sięgnięcie do aktu
prawa o randze niższej niż ustawa270. Natomiast część autorów kategorię tę traktuje szerzej,
zaliczając do niej wszystkie przypadki odesłań do innych aktów prawnych, również o randze
ustawowej271. Tak definiowane przepisy blankietowe dzieli się z kolei na zawierające
odesłanie zupełne (tzw. czysty blankiet), gdzie cały opis czynu znajduje się poza przepisem
zawierającym odesłanie i określającym sankcję oraz przepisy częściowo blankietowe, które
określają samodzielnie część znamion272. W tym też kontekście problematyka blankietowości
przepisów karnych osadzona jest na gruncie rozważań związanych z zasadą wyłączności
ustawy w sferze prawa represyjnego i zagadnieniem podziału władzy oraz delegacji
uprawnień w przedmiocie stanowienia norm prawa karnego na organy władzy wykonawczej.
Niektórzy autorzy natomiast owego blankietowego charakteru przepisu karnego upatrują nie
tyle w randze regulacji, do której przepis odsyła, co w braku konkretyzacji odesłania 273,
268

Zob. przegląd piśmiennictwa na ten temat R. Dębski, Pozaustawowe…, s. 107 i n., J. Długosz, Ustawowa
wyłączność i określoność w prawie karnym, Warszawa 2016, s. 183 i n.
269
Zob. K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1997, s. 74, B. Koch, Z problematyki przepisów
blankietowych w prawie karnym, AUNC 1978, Prawo XVI, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 89, s. 63 i n.,
Z. Ćwiąkalski, Znamiona normatywne w kodeksie karnym w: Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll,
Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994, s. 19 i n.,
R. Dębski, Pozaustawowe…, s. 107 i n.
270
Tak też ujmował zagadnienie twórca pojęcia przepisu blankietowego, Karl Binding, Die Normen und Ihre
Übertretung. Eine Untersuchung über die rechtmässige Handlung und die Arten des Delikts, Lipsk 1872, s. 74.
Problematyka blankietowości była wówczas związana z koniecznością zapewnienia karnoprawnej ochrony
regulacji prawnych stanowionych przez organy krajów związkowych, które nie miały kompetencji
do stanowienia przepisów karnych. Zob. też W. Wolter, Klauzule normatywne w przepisach karnych,
Krakowskie Studia Prawnicze 1969, z. 3-4, s. 14 i n., A. Koch, Z problematyki…, s. 63 i n., L. Gardocki, Zasada
nullum crimen sine lege a akty normatywne naczelnych organów administracji, PiP 1969, z. 3, s. 517.
271
W tym ujęciu prezentowany jest podział na tzw. przepisy blankietowe właściwe i niewłaściwe lub przepisy
blankietowe sensu largo i sensu stricto. Przepisy blankietowe właściwe to takie, które dla rekonstrukcji treści
zakazu wymagają odwołania się do przepisów niższego rzędu niż ustawa, a przepisy blankietowe niewłaściwe
przewidują odesłanie do innego aktu prawnego w randze ustawy, zob. J. Długosz, Ustawowa …, s. 189 – 192,
por. też M. Królikowski, R. Zawłocki, op.cit., s. 69 – 70, A. Marek, V. Konarska – Wrzosek, Prawo karne,
Warszawa 2016, s. 64, J. Giezek w: M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część
ogólna i szczególna, Warszawa 2015, s. 56, Ł. Pohl, Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2015, s. 38
– 39.
272
R. Dębski, Pozaustawowe…, s. 121.
273
Zob. W. Wolter, K. Buchała, Wykład prawa karnego na podstawie kodeksu karnego z 1969 roku. Część
ogólna. Nauka o ustawie karnej i przestępstwie, Kraków 1969, s. 29 – 30, M. Cieślak, Polskie prawo karne.
Zarys systemowego ujęcia w: S. Waltoś (red.) Marian Cieślak. Dzieła wybrane. Tom III, Kraków 2011, s. 75.
Tak też J. Warylewski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2015, s. 132.
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co w naturalny sposób zagadnienie to umiejscawia w ramach problematyki określoności
czynu zabronionego.
Z perspektywy postrzegania wykładni tekstu prawnego jako przekładu przepisów
na normy prawne, a więc pojmowania wykładni jako instrumentarium służącego
do dekodowania norm postępowania, całkowita czy częściowa blankietowość jest przede
wszystkim pewnym przejawem stosowania przez ustawodawcę (czy szerzej – prawodawcę)
techniki kondensacji i rozczłonkowania tekstu prawnego, a więc ujmowania w jednym
przepisie więcej niż jednej normy prawnej oraz umieszczania fragmentów normy w kilku
przepisach tak, że jej pełne odkodowanie wymaga sięgnięcia do różnych fragmentów tekstów
prawnych274. Jest to więc przejaw ekonomicznej, możliwie zwięzłej metody konstruowania
wypowiedzi normatywnych275. Zresztą stosowanie tego rodzaju techniki legislacyjnej budzi
osobliwe trudności. W szczególności nieraz niezwykle skomplikowane jest odróżnienie
ustawowego odesłania, które winno prowadzić interpretatora do sięgnięcia do przepisów
źródłowych i wkomponowania wynikających z nich elementów w treść odkodowywanej
normy prawnej, od używanych niekiedy ocen dotyczących czynu jako całości,
podkreślających

bezprawność

zachowania.

Czasami

bowiem

sformułowania

typu

„bezprawnie”, „wbrew prawu” nie odsyłają do konkretnych źródeł, stanowiąc pewne
ostrzeżenie, iż wiele przypadków zachowań prima facie realizujących znamiona przestępstwa
może mieć legalny charakter, wynikający z innych regulacji prawnych 276. Z drugiej strony
niekiedy, pomimo że ustawodawca nie wykorzystuje żadnego odwołania, jasne jest,
iż uwzględniając całość systemu prawnego, wiele zachowań nominalnie stanowiących
realizację znamion przestępstwa, nie będzie miało bezprawnego charakteru277.
Odwołanie do uprawnień lub obowiązków podmiotu przestępstwa nadużycia zaufania
wymaga zarówno odpowiedniego odczytania różnych przepisów, zawartych w odrębnych
aktach prawnych, jak i precyzyjnego ustalenia w konkretnej sytuacji całości uprawnień
i obowiązków

osoby

zobowiązanej

do

zajmowania

się

sprawami

majątkowymi

lub działalności gospodarczą innej osoby. Oznacza to konieczność sięgnięcia do źródeł

274

Zob. M. Zieliński, Z. Ziembiński, op.cit., s. 109 – 112, M. Zieliński, Interpretacja…, passim.
Wyraźnie w ten sposób zagadnienie blankietowości przepisów karnych postrzegają B. Koch,
Z problematyki…, s. 67 oraz Ł. Pohl, Prawo…, s. 38 – 39. Nie zmienia to faktu, że niekiedy tego rodzaju zabiegi
mogą, szczególnie w prawie karnym, stanowić zagrożenie dla praw i wolności jednostki oraz prowadzić
do swoistych trudności z perspektywy funkcji gwarancyjnej tej dziedziny prawa.
276
Zob. W. Wolter, Klauzule…, s. 15, R. Dębski, Pozaustawowe…, s. 122.
277
Przykładowo art. 189 § 1 k.k. żadnej klauzuli normatywnej nie zawiera, a pomimo to nie ulega wątpliwości,
że pozbawienie innej osoby wolności w efekcie prawidłowego proceduralnie stosowania wobec niej
tymczasowego aresztowania nie realizuje znamion tego przestępstwa.
275
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umocowania agenta, którymi zgodnie z art. 296 § 1 k.k. może być ustawa, decyzja
właściwego organu lub umowa278.
Wydaje się jednak, że nie może to być źródło wystarczające. W pierwszej kolejności
już dlatego, że źródła te najczęściej nie będą w sposób precyzyjny regulowały
poszczególnych uprawnień i obowiązków zarządcy279. Nie jest to z resztą w ogóle możliwe
w systemie opartym na swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej i wolności
zawierania umów. Najczęściej prawidłowość, zgodność zachowania agenta z regułami obrotu
wynikać będzie z istoty stosunku prawnego łączącego go z mandantem, wymogu starannego
reprezentowania interesów pracodawcy, zleceniodawcy itp. Zresztą wyczerpujące opisanie
zestawu uprawnień i obowiązków zarządcy byłoby w ogóle niemożliwe, musiałoby bowiem
uwzględniać wszystkie możliwe sytuacje decyzyjne. Artykuł 296 k.k. wskazuje wyczerpująco
źródła umocowania podmiotu tego przestępstwa, a więc podstawy relacji zaufania pomiędzy
agentem a mandantem, nie przesądzając możliwości wywodzenia uprawnień i obowiązków
spoza tego katalogu280.
Wydaje się, że podkreślanie blankietowego charakteru art. 296 § 1 k.k. wskazuje
przede wszystkim na trudności w ustaleniu zakresu dozwolonych lub niedozwolonych
zachowań w obrocie gospodarczym, czyli innymi słowy, w precyzyjnym opisie płaszczyzny
bezprawności w kontekście tego typu czynu zabronionego281. Co zresztą charakterystyczne,
ustawodawca używa tego rodzaju klauzul normatywnych czy też odwołań do sfery
normatywnej najczęściej w tych przypadkach, gdy typ czynu zabronionego dotyczy zachowań
podejmowanych w sferze wzmożonej regulacji prawnej, często obejmującej źródła rangi
podustawowej (zob. np. art. 231 k.k., przepisy rozdziału XXII kodeksu karnego czy też
przepisy karne ustaw o charakterze reglamentacyjnym, np. ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii). Wydaje się – zwłaszcza w kontekście odesłań zryczałtowanych, ogólnych,
nie odwołujących się do konkretnych przepisów, że ich pierwszoplanowym celem jest swoiste
„ostrzeżenie” dla interpretatora, że prawidłowe dekodowanie normy sankcjonującej wymaga
analizy szerszego materiału normatywnego.
278

Jak się wydaje pod pojęciem ustawy należy w tym miejscu rozumieć również akty prawne o charakterze
podustawowym. Tak P. Kardas w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna. Tom III…,
s. 523, I. Sepioło, op.cit., s. 75, odmiennie jednak m.in. T. Oczkowski w: A. Binas, System…, s. 253 - 254,
O. Górniok w: O. Górniok, M. Mozgawa, J. Majewski, Z. Sienkiewicz, L. Wilk, Prawo gospodarcze i handlowe.
Tom 10. Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2003, s. 75, J. Skorupka, Typy przestępstw…, s. 22, A. Zientara,
op.cit., s. 92.
279
Zob. P. Kardas, Sporne problemy… s. 116 i n., I. Sepioło, op.cit., s. 68 i n., R. Zawłocki w: J. Bojarski et al.,,
System…, s. 478.
280
Tak też O. Górniok, Odpowiedzialność karna menedżerów, Toruń 2004, s. 69, R. Zawłocki w: J. Bojarski et
al., System…, s. 478.
281
Zob. T. Oczkowski, J. Lachowski, Sporne problemy…, s. 67.
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Nie oznacza to, że w przypadku przepisów karnych mających zamkniętą formułę,
formułowanych za pomocą techniki typizacji syntetycznej, sytuacja interpretatora jest
prostsza. Przeciwnie, odczytywanie zakresu zachowań zabronionych lub niezabronionych
na podstawie przepisów karnych zawsze ma charakter pośredni i wiąże się z uwzględnianiem
źródeł znajdujących się poza prawem karnym – skodyfikowanych lub nieskodyfikowanych282.
Wszak nawet jednoznaczny na poziomie deskryptywnym art. 155 k.k., penalizujący
nieumyślne

spowodowanie

śmierci

człowieka,

wymaga

każdorazowo

poczynienia

precyzyjnych ustaleń co do faktu naruszenia przez potencjalnego sprawcę reguł postępowania
z dobrem prawnym, co ciekawe, w przypadku tego typu czynu zabronionego co do zasady
w ogóle nie skodyfikowanych.
Jest oczywiste, że aby prawidłowo zidentyfikować znaczenie normatywnej klauzuli
umieszczonej w art. 296 § 1 k.k., nie jest wystarczająca analiza jedynie deskryptywnego
poziomu tekstu prawnego, interpretacja bowiem prowadzona jest przede wszystkim
na poziomie dyrektywnym, a więc poprzez zastępowanie wypowiedzi tekstu prawnego
normami postępowania283. Jako w pełni uzasadnione jawi się postrzeganie tego zagadnienia
w optyce dwóch, tradycyjnie wyróżnianych w dogmatyce prawa karnego, struktur
normatywnych, a mianowicie normy sankcjonowanej i normy sankcjonującej284.

282

Wynika to z otwartego charakteru znamienia czynnościowego wyrażającego relację kauzalną, które ze swej
istoty nie opisuje nigdy precyzyjnie zachowania sprawczego, zob. R. Sarkowicz, Poziomowa interpretacja tekstu
prawnego, Warszawa 1995, s. 76. Zob. na temat dekodowania normy sankcjonowanej w kontekście przestępstw
skutkowych analizy A. Zolla, O normie…, s. 75 i n., W. Wróbla, Struktura…, s. 93 i n. i P. Kardasa,
O relacjach…, s. 5 i n. oraz powoływana tam literatura.
283
Zob. R. Sarkowicz, Poziomowa…, passim, zob. w szczególności s. 122 - 123, a także M. Zieliński,
Interpretacja…, s. 26 i n.
284
Mając świadomość sporności problematyki struktur normatywnych w prawie karnym oraz bogactwa
prowadzonych w tym zakresie w ostatnich latach analiz, świadomie zrezygnowałem z szerszego omówienia
problematyki struktury normy sankcjonowanej i sankcjonującej. Po pierwsze bowiem analiza taka wydaje się
zbędna z punktu widzenia tak szczegółowego zagadnienia, jakie w tym miejscu jest poruszane, a po drugie
wymagałaby ona czynienia wielu podstawowych ustaleń, w tym również o terminologicznym charakterze.
Ponieważ jednak koncepcja norm sprzężonych prezentowana w ramach tzw. krakowskiej szkoły prawa karnego
wydaje mi się wystarczająco klarowna, a przy tym – przynajmniej co do ogólnych założeń – spójna
i akceptowana w większości literatury karnoprawnej, korzystać będę z tej właśnie perspektywy, pomimo
funkcjonowania ujęć konkurencyjnych. Na temat tego ujęcia struktur normatywnych zob. opracowania
powoływane w przypisie 283, a także W. Wróbel, Relacyjne i wartościujące ujęcie bezprawności w prawie
karnym, Przegląd Prawa Karnego 1993, z. 8, s. 5 i n., tenże, Zmiana normatywna i zasady intertemporalne
w prawie karnym, Kraków 2003, s. 20 i n., J. Majewski, Prawnokarne przypisywanie…, passim,
w szczególności s. 66 i n., tenże, Tak zwana kolizja obowiązków w prawie karnym, Warszawa 2002, s. 89 i n.,
P. Kardas, Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kraków 2001, passim,
w szczególności s. 58 i n., tenże, Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna, Warszawa
2011, s. 246 i n., M. Dąbrowska – Kardas, Analiza…, passim, a także kompleksowe omówienie problematyki
przez J. Majewskiego, w: T. Bojarski (red.), M. Królikowski, T. Maciejewski, J. Majewski, R. Stefański,
W. Witkowski, A. Wrzyszcz, E. Zielińska, A. Zoll, System prawa karnego. Tom 2. Źródła prawa karnego,
Kraków 2011, s. 421 i n. Zob. również odmienną koncepcję Ł. Pohla, Struktura normy sankcjonowanej w prawie
karnym. Zagadnienia ogólne, Poznań 2007, passim.
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Z tej perspektywy można dostrzec, że omawiany w tym miejscu przykład znamion
charakteryzujących skutkowe typy czynów zabronionych, skonstruowane za pomocą metody
normatywnej, należy postrzegać jako element kształtowania normy sankcjonowanej.
Ustawodawca, odwołując się do uprawnień i obowiązków podmiotu przestępstwa z art. 296
k.k., wskazuje na sferę niedozwolonych, a więc stanowiących albo nadużycie odpowiedniego
uprawnienia albo niezrealizowanie określonego obowiązku, zachowań menedżera. Podobnie
w przypadku art. 177 § 1 k.k. ustawodawca odwołuje się do niedozwolonych, a więc
naruszających zasady bezpieczeństwa, zachowań uczestnika ruchu lądowego, wodnego
lub powietrznego. Nie są to więc typowe okoliczności o charakterze modalnym,
które postrzegać należy jako elementy opisu karalnego zachowania, a więc na płaszczyźnie
normy sankcjonującej. Typy sformułowane za pomocą znamion normatywnych różnią się
istotnie od przypadków typizacji deskryptywnej, gdzie dodatkowe znamiona zawężające
kryminalizację do pewnych sposobów doprowadzenia do karnoprawnie relewantnego skutku,
będą odgrywać rolę wyłącznie na płaszczyźnie normy sankcjonującej. Tymczasem
w przypadku typów o normatywnym opisie wykluczenie faktu wystąpienia odpowiedniego
znamienia normatywnego wydaje się uniemożliwiać przypisanie bezprawnego charakteru
zachowaniu sprawcy.
Analizując zagadnienie normatywnej typizacji przestępstw skutkowych nie można
zapominać o roli, jaką odgrywa procedura przypisania odpowiedzialności karnej
za przestępstwo materialne. Jak wiadomo, stwierdzenie faktu zrealizowania znamienia
czynnościowego, opisanego za pomocą czasownika „powoduje” lub czasowników
bliskoznacznych, wymaga zastosowania konstrukcji obiektywnego przypisania skutku.
Oznacza to, że poza elementem kauzalnym, konieczne jest przesądzenie normatywnej relacji
sprawstwa. W perspektywie art. 296 k.k. oznacza to w przypadku przestępstwa popełnionego
przez działanie konieczność wykazania powiązania kauzalnego i normatywnego pomiędzy
zachowaniem stanowiącym nadużycie uprawnienia, a szkodą, lub w przypadku popełnienia
przestępstwa przez zaniechanie, związku normatywnego pomiędzy niedopełnieniem
obowiązku a szkodą majątkową285.
Tradycyjnie jako normatywne warunki pociągnięcia do odpowiedzialności karnej
za przestępstwo skutkowe wskazuje się naruszenie reguł postępowania z dobrem prawnym
(naruszenie

reguł

ostrożności),

obiektywną

285

przewidywalność

wystąpienia

skutku,

Zob. m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2000 roku, V KKN 557/99, LEX nr 50997, wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 3 lutego 2005 roku, III KK 339/04, LEX nr 146270 oraz postanowienie Sądu Najwyższego
z dnia 9 stycznia 2013 roku, V KK 137/12, LEX nr 1294458, wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia
5 września 2012 roku, II AKa 155/12, LEX nr 1223512.
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a także weryfikowalne ex post stwierdzenie, że alternatywne, zgodne z obowiązującymi
w danej dziedzinie regułami postępowania zachowanie sprawcy pozwoliłoby na uniknięcie
karnoprawnie

relewantnego

skutku286.

Konieczność

przeprowadzenia

procedury

obiektywnego przypisania w przypadku każdego przestępstwa skutkowego oznacza,
że niezależnie od brzmienia konkretnego przepisu typizującego i wyboru przez ustawodawcę
metody typizacji, aby przypisać sprawcy odpowiedzialność za przestępstwo skutkowe
konieczne jest wyznaczenie sfery zachowań dozwolonych z punktu widzenia ochrony
określonego dobra prawnego i precyzyjne wykazanie naruszenia odpowiedniej reguły
postępowania. W konsekwencji trudno uznać, aby wybór metody typizacji miał szczególne
znaczenie dla stosowania procedury obiektywnego przypisania. Nie budzi również
szczególnych wątpliwości, że – w zależności od dziedziny życia społecznego – reguły
te mogą mieć charakter sformalizowany lub niesformalizowany.
Jakie zatem argumenty przemawiają za przyjęciem, że uprawnienia i obowiązki
menadżera, o których mowa w art. 296 § 1 k.k., mogą wynikać wyłącznie
ze sformalizowanych źródeł i niedopuszczalne jest wnioskowanie o nich na podstawie
ogólnego wzorca osobowego „dobrego menadżera” czy „dobrego gospodarza”? Po pierwsze
wskazuje się, że pogląd przeciwny jest wynikiem prostego przeniesienia na grunt
obowiązującej obecnie regulacji, poglądów prezentowanych na gruncie art. 217 k.k. z 1969
roku. Wskazuje się, że w ówczesnym stanie prawnym element ten miał charakter
gwarancyjny z uwagi na fakt, że przepis ten przewidywał przestępstwo z narażenia
na niebezpieczeństwo. Stosowanie wzorca „dobrego gospodarza” było także uwarunkowane
szczególną rolą podmiotów odpowiedzialnych za politykę gospodarczą państwa 287. Nadto
podnosi się, że ujęcie takie prowadzi w istocie do objęcia kryminalizacją nie tylko zachowań
bezprawnych, ale również jedynie gospodarczo nieopłacalnych, dochodzi więc w istocie
do kryminalizacji ryzyka gospodarczego. Poza tym, zdaniem R. Zawłockiego, pogląd ten ma
prowadzić do sformułowania za pośrednictwem przepisów prawa karnego restrykcyjnej
reguły obrotu gospodarczego, naruszając zasadę ultima ratio prawa karnego, a także
przesądzać o ocennym, subiektywnym charakterze znamion typu czynu zabronionego

286

Zob. J. Giezek, Przyczynowość oraz przypisanie …, passim, w szczególności s. 49 i n., J. Majewski,
Prawnokarne przypisywanie…, passim, w szczególności s. 78 i n., M. Bielski, Kryteria…, passim, tenże,
Naruszenie reguł ostrożności czy nadmierna ryzykowność zachowania jako właściwe kryterium karnoprawnego
przypisania skutku, CzPKiNP 2004, z. 1, s. 27 – 28, tenże, Prawnokarne przypisanie skutku w postaci
konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia
3 czerwca 2004 roku, V KK 37/04, PS 2005, z. 4, s. 122.
287
R. Zawłocki w: J. Bojarski et al., System…, s. 481.
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oraz czynić nieostrym i ocennym pojęcie szkody majątkowej, której koniecznym elementem
jest jej bezprawny charakter288.
Przedstawione wyżej argumenty nie przekonują. W pierwszej kolejności należy
zauważyć, że argument odwołujący się do brzmienia art. 217 k.k. z 1969 roku opiera się
na nieporozumieniu.

Aplikacja

w

stosunku

do

osób

zarządzających

podmiotami

gospodarczymi nieformalnych, niesprecyzowanych w aktach prawnych czy umowach reguł
postępowania jawi się jako tym bardziej uzasadniona w ramach gospodarki wolnorynkowej,
gdzie z uwagi na ograniczanie regulacji obrotu metodami administracyjnoprawnymi, brak
będzie najczęściej tego rodzaju sformalizowanych reguł postępowania. Urzędniczy charakter
przestępstwa niegospodarności skłaniał wręcz do formalistycznego stosowania art. 217 k.k.
z 1969

roku,

co

jednak,

jak

wskazano

wcześniej

–

w

istocie

z

powodów

kryminalnopolitycznych – nie miało miejsca.
Stwierdzenie, że stosowanie wzorca osobowego „dobrego gospodarza” prowadziłoby
do kryminalizacji nie tylko zachowań bezprawnych, ale również jedynie ryzykownych
czy gospodarczo nieopłacalnych, nie koresponduje z ugruntowanymi w literaturze
założeniami co do pojmowania płaszczyzny bezprawności w prawie karnym. Jest oczywiste,
że dla przypisania odpowiedzialności karnej konieczne jest stwierdzenie faktu bezprawności
zachowania. Z perspektywy prawa karnego oznacza to wykazanie sprzeczności z zakazem
wyrażonym w przepisie prawnokarnym, a także stwierdzenie dokonania ataku na dobro
prawne i naruszenia reguł postępowania z tym dobrem. Wielokrotnie o bezprawnym
charakterze jakiegoś zachowania przesądzać będzie jego niezgodność z ustalonymi
standardami postępowania, nieskodyfikowanymi regułami sztuki. Nikomu wszak nie
przyjdzie do głowy poszukiwanie bezprawności zachowania lekarza, dopuszczającego się
błędu w sztuce i powodującego w ten sposób określony uszczerbek na zdrowiu pacjenta,
jedynie w sformalizowanych źródłach prawnych. Brak formalizacji reguł postępowania
lekarza wobec pacjenta czy rodzica wobec dziecka nie oznacza przecież, że osoby te mogą
odpowiadać za zachowania nie-bezprawne. Przeciwnie, to właśnie owe niesformalizowane
reguły odgrywają kluczową rolę w identyfikacji płaszczyzny bezprawności w stosunku
do tego rodzaju przestępstw. Istnieje bowiem wiele dziedzin życia, w ramach których nie jest
możliwa kodyfikacja czy szczegółowe opisanie reguł postępowania z występującymi tam
dobrami prawnymi289. Pozostaje oczywiście pytanie, czy możliwe jest skodyfikowanie takich

288

Tamże, s. 482.
Na temat korzystania z wzorców osobowych w prawie karnym zob. M. Rodzynkiewicz, Modelowanie pojęć
w prawie karnym, Kraków 1998, s. 87 i n.
289
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reguł w ramach obrotu gospodarczego. Negatywna odpowiedź na nie w systemie gospodarki
wolnorynkowej jawi się jako oczywista290.
Nie wydaje się również, aby taka interpretacja znamienia nadużycia uprawnień
lub niedopełnienia obowiązku prowadziła do sformułowania szczególnej reguły obrotu
gospodarczego, co więcej wynikającej wyłącznie z przepisów prawa karnego. Skoro bowiem
znamię to stanowi odesłanie do reguł funkcjonujących właśnie poza prawem karnym,
to prawa karnego nie można postrzegać jako ich źródła.
Wreszcie – zdaniem R. Zawłockiego – wykorzystywanie formuły „dobrego
gospodarza” prowadzi do wprowadzenia nadmiernej subiektywizacji, umieszczenia
elementów ocennych w przestępstwie nadużycia zaufania. Na zarzut ten można odpowiedzieć
stwierdzeniem, że wówczas taka niedopuszczalna ocenność występowałaby również
w przypadku stosowania wzorca „dobrego lekarza”, „dobrego rodzica” czy „dobrego
kierowcy”. Choć oczywiście rekonstrukcja tego rodzaju figur wzorcowych powoduje
różnorodne trudności, to nie ma ona wyjątkowego charakteru na gruncie przestępstwa
nadużycia zaufania. Oczywiście ryzyko niesprawiedliwych rozstrzygnięć rośnie tam, gdzie
rekonstrukcja tego rodzaju wzorca wymaga wiadomości szczególnych, zwłaszcza gdy
istniejące w danej dziedzinie życia reguły postępowania mają charakter sporny, niepewny,
niedookreślony. Również to jednak nie jest trudność pojawiająca się wyłącznie na gruncie
reguł obrotu gospodarczego i odpowiedzi na nią szukać należy raczej w konsekwentnym
stosowaniu zasady domniemania niewinności oraz zasady rozstrzygania nie dających się
usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego. Nie wydaje się, aby był to problem, którego
rozwiązania należy poszukiwać na gruncie prawa karnego materialnego.
Podstawowym, podnoszonym w literaturze argumentem przeciwko formalistycznemu
pojmowaniu znamienia normatywnego w art. 296 jest użycie przez ustawodawcę pojęcia
„nadużycia uprawnień” zamiast pojęcia „przekroczenia uprawnień”, które wykorzystano
w art. 231 § 1 k.k. Wskazuje się, że przekroczenie uprawnień polega na zachowaniu
formalnie nie mieszczącym się w granicach przyznanych podmiotowi kompetencji, podczas
gdy nadużycie uprawnień jest pojęciem szerszym, które może polegać również
na zachowaniu formalnie mieszczącym się w granicach uprawnień, ale niezgodnym z ich
celem291.
290

Zob. np. P. Kardas, Sporne problemy…, s. 121 – 124, tenże w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny.
Część szczególna. Tom III…, s. 533 – 534, O. Górniok, Przestępstwo…, s. 4 – 5.
291
Zob. P. Kardas w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna. Tom III…, s. 542 - 543, tenże,
Sporne problemy…, s. 105 i n., O. Górniok, Prawo…, s. 16, I. Sepioło, op.cit., s. 107 – 108, T. Oczkowski,
J. Lachowski, Sporne problemy…, s. 64 – 65,

94

Bez wątpienia decyzja ustawodawcy o zastąpieniu pojęcia „przekroczenia uprawnień”
pojęciem „nadużycia uprawnień” na gruncie art. 1 u.o.o.g.292 nie była przypadkowa.
Przeciwnie, podkreśla się wyraźnie, że stanowiła ona wyraz oderwania konstrukcji nadużycia
zaufania od jej urzędniczego pierwowzoru, stanowić miała o zerwaniu z formalistycznym
postrzeganiem roli osoby zarządzającej cudzym majątkiem293. Skoro bowiem w systemie
gospodarki wolnorynkowej osoba taka ma co do zasady większą swobodę działania, nie jest
jedynie zobowiązana do ścisłego przestrzegania obowiązujących ją formalnych poleceń,
nakazów i zakazów, toteż z taką większą swobodą łączy się większa odpowiedzialność,
w tym i odpowiedzialność prawnokarna. Wydaje się jednak, że to nie w samym użyciu
powyższych, wszak bliskoznacznych sformułowań, ale w odmienności sposobów
rekonstrukcji płaszczyzny bezprawności przestępstw z art. 231 k.k. i art. 296 k.k. należy
poszukiwać fundamentalnej odmienności, gdy chodzi o zakres odpowiedzialności. Otóż
reguły postępowania funkcjonariusza publicznego, a więc osoby występującej w imieniu
państwa i realizującej władzę publiczną w sferze imperium muszą być odtwarzane wyłącznie
na podstawie formalnych źródeł, z uwagi na zakorzenioną w Konstytucji zasadę legalizmu.
Tymczasem zupełnie inaczej wyglądać będzie odtworzenie sfer zachowań dozwolonych
i zabronionych w stosunku do osoby będącej podmiotem obrotu prywatnoprawnego,
działającej na zasadzie równości stron i w sferze życia społecznego, w ramach której
obowiązuje zasada, że „quod lege non prohibitum, licitum est”, będąca odwrotnością zasady
legalizmu.
W

konsekwencji,

podsumowując

powyższe

rozważania

należy

stwierdzić,

że zastosowanie dodatkowego, normatywnego opisu czynności wykonawczej nie ma
znaczenia na poziomie normatywnym interpretacji tekstu prawnego. Gdyby art. 231 § 1 k.k.
nadano brzmienie „Funkcjonariusz publiczny, który działa na szkodę interesu publicznego
lub prywatnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, w istocie na poziomie
normatywnym nic by się nie zmieniło. Nadal dla wykazania płaszczyzny bezprawności tego
przestępstwa konieczne byłoby odczytanie sfery uprawnień i obowiązków danego
funkcjonariusza publicznego i stwierdzenie, że jego zachowanie poza tę sferę wykraczało.
Podobnie rzecz ma się z przestępstwem nadużycia zaufania. Jak zresztą wskazywano
wcześniej, syntetyczny opis znamion nadużycia zaufania był stosowany przez ustawodawcę
na gruncie art. 269 k.k. z 1932 roku, art. 206 k.k. z 1969 roku, art. 300 § 1 i art. 482 § 1 k.h.
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Art. 217 kodeksu karnego z 1969 roku posługiwał się pojęciem przekroczenia uprawnień, zaczerpniętym
z przestępstw urzędniczych.
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Zob. K. Buchała, Wybrane zagadnienia…, s. 36 – 37, P. Kardas w: K. Buchała et al., Komentarz…, s. 21 –
22 i O. Górniok, Ustawa…, s. 7 – 8, A. Ratajczak, Ochrona obrotu gospodarczego. Komentarz…, s. 21 - 22.
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oraz art. 585 k.s.h.. Nie oznaczało to wcale, że wykazanie nadużycia uprawnień
lub niedopełnienia obowiązku nie było koniecznym elementem popełnienia tych czynów
zabronionych. Konieczności wykazania naruszenia odpowiednich reguł postępowania przez
osobę zajmującą się sprawami majątkowymi innej osoby, w szczególności piastuna organu
spółki kapitałowej, dopatrywano się w indywidualnym charakterze tych przestępstw294. Nie
ulega bowiem wątpliwości, że skoro ustawodawca zawęża krąg podmiotów zdolnych
do popełnienia przestępstwa nadużycia zaufania, to realizacja jego znamion musi pozostawać
w związku z pełnionym stanowiskiem czy funkcją – stanowić bądź wykroczenie poza
posiadane kompetencje czy też wykorzystanie ich do podjęcia określonego, szkodliwego
zachowania, bądź niezrealizowanie nałożonego obowiązku.
Wobec powyższego trudno uznać za uzasadnione zarzuty przeciwko odwoływaniu się
do niesformalizowanych uprawnień i obowiązków przy interpretacji znamion przestępstwa
z art. 296 k.k., które wysuwa I. Sepioło. Autorka stwierdza, że występująca na gruncie tego
przepisu czynność sprawcza sprowadza się do niewyrażonej explicite, a w konsekwencji
niesprecyzowanej za pomocą znamion opisowych czynności. W efekcie tego – zdaniem
Autorki – ustawodawca nie daje odpowiedzi na pytanie, kiedy będziemy mówić o nadużyciu
uprawnień lub niedopełnieniu obowiązków, a więc o przejściu w fazę kryminalizacji295.
Ponieważ rekonstrukcja uprawnień i obowiązków menedżera w obrocie gospodarczym
niejednokrotnie jest niemożliwa, zdaniem Autorki znamię to nie spełnia standardu
określoności czynu zabronionego, przewidzianego w art. 42 ust. 1 Konstytucji296.
Wydaje się, że wskazane wyżej wątpliwości są oparte na nieporozumieniu.
Wyrządzenie szkody, a nie nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku jest
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W pełni należy zaakceptować stanowisko J. Dużego, który stwierdza, że „przekroczenie uprawnień
lub niedopełnienie obowiązków gospodarczych, lub inne tożsame przyjęte przez ustawodawcę pojęcia, stanowią
podstawę odpowiedzialności karnej za konkretne zachowanie się sprawcy przestępstwa gospodarczego
i to niezależnie od tego, czy pojęcia te wprost zostały objęte znamionami typu czynu zabronionego, czy też nie.
Taka druga sytuacja będzie miała miejsce albo poprzez wypełnienie treści przepisu blankietowego przez
wskazanie naruszenia konkretnych przepisów lub operowanie przez ustawodawcę ogólnym zapisem np. „wbrew
przepisom”, „bez zezwolenia” itp. albo poprzez zabiegi interpretacyjne, które nieuchronnie sprowadzą się
do skonkretyzowania zabronionego zachowania się sprawcy w postać naruszenia określonych powinności
gospodarczych”, Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków jako wyznacznik odpowiedzialności
karnej za przestępstwa gospodarcze (część I), Prokurator 2006, z. 3, s. 51. Stanowisko takie było prezentowane
w literaturze na gruncie art. 585 k.s.h., zob. M. Rodzynkiewicz, Przestępstwo…, s. 522 – 523, tenże, Kodeks
spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2009, s. 1257, J. Raglewski, Komentarz do niektórych przepisów
ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, LEX 2008, t. 25 do art. 585 k.s.h., a także
spójne z tymi uwagami stanowisko Sądu Najwyższego w uchwale z dnia 15 kwietnia 1999 roku, I KZP 8/99,
LEX nr 35765. Odmiennie jednak J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne…, s. 58 - 64, O. Górniok,
Odpowiedzialność członków rady nadzorczej spółki akcyjnej, PUG 2001, z. 6, s. 5, taż, glosa do uchwały SN
z dnia 15 kwietnia 1999 roku, I KZP 8/99, OSP 1999, z. 10, s. 493, zob. też P. Siciński, op.cit., s. 18 – 19.
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I. Sepioło, op.cit., s. 111.
296
Tamże, s. 111 – 112.
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właściwym znamieniem czynnościowym przestępstwa z art. 296 k.k.297. Ustawodawca stosuje
w tym przypadku klasyczną technikę konstruowania znamienia czynnościowego poprzez
skutek, traktując jako czynność sprawczą każde zachowanie, które można powiązać
przyczynowo i normatywnie z określoną zmianą w świecie zewnętrznym (powstaniem szkody
majątkowej). Owo niedookreślenie czynności sprawczej jest wpisane w istotę większości
przestępstw skutkowych i nie sposób zarzucać mu niekonstytucyjności. Uadekwatnieniu
odpowiedzialności karnej za te przestępstwa służy konstrukcja obiektywnego przypisania
skutku, pełniąca fundamentalną rolę gwarancyjną. Zresztą w przypadku wielu typów czynów
zabronionych rekonstrukcja sfery bezprawności będzie przedstawiała poważne trudności.
Z pewnością wprowadzenie przez ustawodawcę dodatkowego znamienia, wskazującego
na sferę uprawnień i obowiązków podmiotu przestępstwa, tę funkcję gwarancyjną wspiera,
a nie ją osłabia. Tym bardziej więc zadziwiająca jest konkluzja I. Sepioło, że metodą
usunięcia potencjalnej niezgodności art. 296 k.k. z ustawą zasadniczą byłoby po prostu
usunięcie tego elementu z treści znamion przestępstwa i zastosowanie typizacji syntetycznej,
nawiązującej do budowy art. 269 k.k. z 1932 roku i art. 206 k.k. z 1969 roku. Jak stwierdza
Autorka, przez takie właśnie ujęcie zachowania karalnego „można precyzyjnie określić
znamiona strony przedmiotowej a jednocześnie zagwarantować precyzyjność i określoność
przepisu karnego. W ten sposób też inaczej będzie się przedstawiać zakres okoliczności
podlegających dowodzeniu w procesie karnym. O ile w przypadku obecnie przyjętego
rozwiązania konieczne jest ustalenie konkretnych uprawnień i obowiązków menedżera
związanych z zajmowaniem się sprawami majątkowymi lub gospodarczymi przedsiębiorstwa
oraz wykazanie, że sprawca dopuścił się ich nadużycia lub niedopełnienia, o tyle po przyjęciu
zaproponowanego tu rozwiązania okoliczności te nie musiałyby być wykazywane.
Wystarczające byłoby bowiem wskazanie, że sprawca zajmujący się sprawami majątkowymi
(lub działalnością gospodarczą), a więc posiadający w tym względzie jakieś uprawnienia
(czy obowiązki) wyrządził znaczną szkodę w majątku przedsiębiorcy”298.
Zaprezentowane stanowisko jest o tyle zaskakujące, że I. Sepioło twierdzi,
iż powyższa modyfikacja art. 296 k.k., która sprowadzałaby się do obniżenia standardów
dowodzenia oraz usunięcia konieczności wykazywania naruszenia konkretnego uprawnienia
lub niedochowania konkretnego obowiązku lepiej realizowałaby zasadę określoności czynu
zabronionego. Tymczasem nie ulega wątpliwości, że jest wprost przeciwnie. Im bardziej
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Zob. O. Górniok, O przestępstwie nadużycia zaufania, Prawo Bankowe 1997, z. 4, s. 98, taż,
Odpowiedzialność karna…, s. 69, P. Kardas, Sporne problemy…, s. 109, tenże w: A. Barczak-Oplustil et al.,
Kodeks karny. Część szczególna. Tom III…, s. 532.
298
I. Sepioło, op.cit., s. 118.

97

syntetyczny jest opis czynu zabronionego, tym większe jest niebezpieczeństwo jego
kauczukowego charakteru299. Co więcej, w świetle poczynionych wyżej uwag należy
zauważyć, że proponowana przez Autorkę modyfikacja wcale nie powinna prowadzić
do zmiany jego wykładni. Dalej bowiem, aby prawidłowo odczytać bezprawność zachowania
sprawcy konieczne będzie sięgnięcie do uprawnień i obowiązków podmiotu przestępstwa
i wykazanie naruszenia w tej sferze. Nadto bez zmian pozostanie wymóg wykazania
normatywnego powiązania zachowania sprawcy ze skutkiem. Nadal więc konieczne byłoby
nie tylko dowiedzenie, że osoba będąca podmiotem tego przestępstwa wyrządziła szkodę,
ale również stwierdzenie, że szkoda pozostawała w normatywnym związku z naruszeniem
przez sprawcę wiążącej go reguły postępowania w zarządzaniu majątkiem mandanta.
W kontekście przedstawionych wyżej uwag należy więc stwierdzić, że przypisanie
przestępstwa z art. 296 k.k. każdorazowo wymaga ustalenia zakresu uprawnień
i obowiązków, wynikających ze statusu podmiotu zajmującego się sprawami majątkowymi
lub działalnością gospodarczą innej osoby, rekonstruowanych na podstawie źródeł jej
umocowania, istoty pełnionej przez agenta funkcji oraz przy wykorzystaniu wzorca
osobowego „dobrego gospodarza” czy też „dobrego zarządcy”. Pozostaje wobec tego
rozważyć, jakie znaczenie ma użycie przez ustawodawcę klauzuli normatywnej i czy jest ona
w tym przepisie potrzebna. Jak wyżej wskazano, nie ma ona szczególnego znaczenia
na poziomie dyrektywnym interpretacji art. 296 k.k. Co więcej, jej rola traci na znaczeniu
w kontekście niewątpliwie skutkowego charakteru przestępstwa nadużycia zaufania (w tym
również typu z art. 296 § 1a k.k.), z uwagi na konieczność każdorazowego przeprowadzenia
procedury obiektywnego przypisania300. Nie zmienia to faktu, że może ona pełnić funkcję
swoistego sygnalizatora, zmuszać organy wymiaru sprawiedliwości do podejmowania prób
precyzyjnego odtworzenia uprawnień i obowiązków menadżera, uniemożliwiając stosowanie
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Zob. J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne…, s. 64, ciż, Sporne problemy przestępstwa…, s. 20, ciż,
Odpowiedzialność karna za działanie na szkodę spółki – o potrzebie zmian, PPH 2011, z. 8, s. 27 – 28, ciż.
Przestępstwo narażającego na wyrządzenie szkody nadużycia zaufania. Część I…, s. 23, M. Rodzynkiewicz,
Przestępstwo…, s. 521 i n., J. Duży, Odpowiedzialność karna członków organów spółek kapitałowych.
Działania na szkodę spółki, Toruń 2004, s. 59 - 60, O. Górniok, Odpowiedzialność karna…, s. 75 – 76,
J. Raglewski, w: R. Potrzeszcz (red.), T. Siemiątkowski (red.), P. Głuchowski, J. Raglewski, K. Strzelczyk,
P.M. Wiórek, A. Zwara, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł IV. Łączenie, podział i przekształcanie
spółek. Tytuł V. Przepisy karne. Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe
i przepisy końcowe, Warszawa 2011, s. 324 i n.
300
Warto w tym kontekście zauważyć, że klauzula normatywna odgrywa znacznie ważniejszą rolę w przypadku
przestępstwa z art. 231 § 1 k.k., z uwagi na wątpliwości co do jego materialnego bądź formalnego charakteru,
zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 roku, I KZP 24/12, LEX nr 1252702 oraz A. Zoll,
glosa do uchwały…, s. 593 i n. Por. również P. Kardas, Działanie…, s. 70 – 72.
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w tym zakresie domniemań na niekorzyść sprawcy301. Znamię to odgrywa więc pewną rolę
w realizacji funkcji gwarancyjnej prawa karnego, choć na nieco innej płaszczyźnie, niż się
powszechnie sądzi302. Z drugiej jednak strony jako nazbyt optymistyczne należy uznać
przeświadczenie, że rozwiązuje ono problem pobieżnego analizowania przez sądy
problematyki normatywnego powiązania szkody z zachowaniem sprawcy. Jako przykład
można w tym miejscu podać postępowanie toczące się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa
– Nowej Huty w Krakowie303. W sprawie syndyk masy upadłości spółdzielni mieszkaniowej
została oskarżona o wyrządzenie szkody spółdzielni w upadłości, poprzez sprzedaż
należących do niej nieruchomości za cenę poniżej ich wartości. Trzykrotnie przeprowadzała
ona przetarg na sprzedaż nieruchomości, a ponieważ podczas pierwszych dwóch przetargów
nie zgłosili się żadni chętni, stopniowo obniżała cenę. Zarówno prokurator, jak i sąd pierwszej
instancji

dopatrywali

się

nadużycia

występujących

przy pierwszych

na ogłoszeniu

przetargu

jedynie

uprawnień

dwóch,
w

w

uchybieniach

bezskutecznych
prasie

lokalnej,

proceduralnych,

przetargach,
a

nie

polegających
ogólnopolskiej

oraz w niezawiadomieniu o zdarzeniu sędziego komisarza. Przy czym w uzasadnieniu wyroku
skazującego wykazano jedynie naruszenie obowiązujących syndyka procedur, w żadnym
stopniu nie przeprowadzając rozumowania związanego z wpływem tych naruszeń
na późniejszą sprzedaż nieruchomości po niższej cenie. Wydaje się zresztą, że byłby to zabieg
daremny, wątpliwa bowiem była możliwość wykazania, że ogłoszenie przetargu na sprzedaż
nieruchomości w ogólnopolskiej prasie z wysokim prawdopodobieństwem umożliwiłoby
zakup nieruchomości po wyższej cenie. Tym bardziej natomiast wpływu na tę sprzedaż nie
mogło mieć samo niepowiadomienie o przetargu sędziego komisarza.
W konsekwencji należy stwierdzić, że choć normatywna klauzula może odgrywać
pozytywną rolę w praktycznej aplikacji art. 296 k.k., to z drugiej strony sama w sobie nie
stanowi remedium na związane z nią trudności. W szczególności natomiast odwoływanie się
do niej nie może zastąpić rzetelnego stosowania procedury obiektywnego przypisania skutku.
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Na temat roli konstrukcji prawnokarnych dla problematyki ciężaru dowodu zob. W. Wróbel,
O domniemaniach…, s. 245 i n.
302
Wydaje się, że podobną rolę mogą odgrywać pewne elementy art. 9 § 2 k.k., który choć przewiduje definicję
nieumyślnego czynu zabronionego, to zawiera elementy przedmiotowe, czy też klauzula normatywna w art. 177
§ 1 k.k. Zob. Sz. Tarapata, Obiektywna czy subiektywna przewidywalność? Głos w sprawie sporu dotyczącego
nieświadomej nieumyślności, CzPKiNP 2015, z. 1, s. 96 – 99.
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Postępowanie pod sygnaturą II K 166/04/N toczyło się na skutek wniesienia w dniu 31 grudnia 2003 roku
aktu oskarżenia przez Prokuraturę Rejonową Kraków – Nowa Huta, sygn. 3 Ds 192/03/S. W dniu
12 października 2005 roku w sprawie zapadł wyrok skazujący. Na skutek apelacji oskarżonej oraz obrońcy Sąd
Okręgowy w Krakowie, wyrokiem z dnia 21 września 2006 roku, sygn. IV Ka 748/06 zmienił wyrok sądu
pierwszej instancji i oskarżoną uniewinnił.

99

2.3. Przestępstwa menedżerskie i szkoda w obcych porządkach prawnych (Niemcy,
Francja)
Poprzedzając poniższe, bardziej szczegółowe uwagi na temat pojęcia szkody
majątkowej w prawie karnym, należy zauważyć, że oczywiście można sobie wyobrazić taką
konstrukcję znamion przestępstwa nadużycia zaufania, która z pojęcia tego nie korzysta.
O tym, że budzi ono swoiste trudności i nie jest wcale niezbędnym elementem nadużycia
zaufania, przekonuje wgląd w metody konstruowania przestępstw menadżerskich w obcych
porządkach prawnych. Poniższe, skróto zaprezentowane uwagi, zostaną ograniczone
do prawa karnego Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej.
W systemie prawnym niemieckim funkcjonuje przestępstwo nadużycia zaufania
(Untreue) o konstrukcji znamion podobnej do regulacji polskiej. Zgodnie z § 266 ust.
1 niemieckiego kodeksu karnego304 kto nadużywa przyznanego mu przez ustawę, decyzję
urzędową lub czynność prawną uprawnienia do dysponowania cudzym majątkiem
lub do zaciągnięcia zobowiązania albo narusza nałożony na niego przez ustawę, decyzję
urzędową, czynność prawną lub stosunek powierniczy obowiązek zajmowania się cudzymi
sprawami majątkowymi i w ten sposób wyrządza szkodę majątkową osobie, której sprawami
majątkowymi miał się zajmować, podlega karze do 5 lat pozbawienia wolności
lub grzywnie305. Jest to więc konstrukcja o tyle podobna do rozwiązania polskiego,
że również posługuje się odwołaniem do uprawnień i obowiązków zarządcy oraz pojęciem
wyrządzenia szkody (Nachteil zufügen). Przy czym należy pamiętać, że w niemieckim
systemie prawnym szkoda ta nie jest w żaden sposób dookreślona, a kryminalizacja nie
została uzależniona od jej wartości. Nadto przepis ten przewiduje odpowiedzialność
wyłącznie za umyślną realizację znamion. Przestępstwo to jest traktowane jako czyn
skierowany przeciwko całości majątku mocodawcy, a fakt wystąpienia szkody badany jest
poprzez porównanie stanu majątku przed i po dokonaniu rozporządzenia, a także przy
uwzględnieniu wszystkich ekonomicznych konsekwencji czynności menedżera306. Przy czym
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Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13 November 1998 (BGBl. I S. 3322),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26 Juli 2016 (BGBl. I S. 1818).
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Oryginalne brzmienie tego przepisu jest następujące: „Wer die ihm durch Gesetz, behördlichen Auftrag oder
Rechtsgeschäft eingeräumte Befugnis, über fremdes Vermögen zu verfügen oder einen anderen zu verpflichten,
miβbraucht oder die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, Rechtsgeschäfts oder eines Treueverhältnisses
obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen wahrzunehmen, verletzt und dadurch dem, dessen
Vermögensinteressen er zu betreuen hat, Nachteil zufügt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft”.
306
Zob. w szczególności wyrok Związkowego Sądu Najwyższego (BGH) z dnia 23 maja 2002 roku, 1 StR
372/01, który stwierdza: „Der Schuldspruch wegen Untreue kann dessen ungeachtet auch im Blick auf das
Erfordernis eines Vermögensnachteils nicht bestehen bleiben. § 266 Abs. 1 StGB schützt als ein Vermögensdelikt
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warto zauważyć, że pojęcie szkody w systemie niemieckim – choć budzi podobne
kontrowersje jak na gruncie polskiego porządku prawnego, traktowane jest na tyle szeroko,
że w pewnych przypadkach mogłoby ono odpowiadać polskiej konstrukcji narażenia
na niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody307. Nadto z uwagi na brak kwantyfukatora, jeżeli
wyrządzenie szkody nastąpi umyślnie, stanowi ono przestępstwo niezależnie od samej
wartości uszczuplenia.
Zupełnie odmienne rozwiązania funkcjonują natomiast w prawie karnym francuskim.
Przestępstwo nadużycia zaufania (abus de confiance), uregulowane w art. 314-1 francuskiego
kodeksu karnego308, nie ma w tym systemie charakteru wyłącznie menadżerskiego i stanowi
ono jeden z typów sprzeniewierzenia mienia. Zgodnie z powyższym przepisem, nadużycie
zaufania ma miejsce wówczas, gdy sprawca sprzeniewierza, z uszczerbkiem wobec innej
osoby, pieniądze, wartości lub jakiekolwiek inne mienie powierzone mu, co do którego
zobowiązał się do jego zwrotu, przekazania lub użycia w określony sposób309. Zachowanie
sprawcy tego czynu polega więc na sprzeniewierzeniu (détournement), które to pojęcie
rozumiane jest nieco bardziej obiektywistycznie niż w przypadku polskiego przywłaszczenia,
bowiem akcent położony zostaje nie na zachowanie sprawcy, ale na pozbawienie właściciela
możliwości korzystania z mienia. Polega ono na doprowadzeniu do takiego stanu rzeczy,
w którym właściciel mienia powierzonego nie może egzekwować swoich praw 310. Należy
przy tym pamiętać, że pojęcie mienia jest w tym przepisie traktowane bardzo szeroko,
obejmując zarówno przedmioty materialne, jak i dobra o charakterze niematerialnym, o ile
posiadają wartość rynkową. W orzecznictwie pod pojęciem mienia w tym przypadku
rozumiano np. utwory muzyczne, informacje o konsumentach czy czas pracy zatrudnionego

nur das Vermögen des Geschäftsherrn oder Treugebers als ganzes, nicht seine Dispositionsbefugnis. Ob ein
Vermögensnachteil eingetreten ist, muß grundsätzlich durch einen Vergleich des gesamten Vermögens vor und
nach der beanstandeten Verfügung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geprüft werden (…).Eine solche
kompensatorische Betrachtung setzt zwar grundsätzlich voraus, daß die ungetreue Verfügung
Vermögenseinbuße und Kompensation zugleich hervorbringt. Eine Ausnahme von diesem
Gleichzeitigkeitserfordernis kann indessen dann angebracht sein, wenn - bei wirtschaftlicher Betrachtung - nach
einem vernünftigen Gesamtplan mehrere Verfügungen erforderlich sind, um den ausgleichenden Erfolg zu
erreichen und eine konkrete, schadensgleiche Gefährdung des zu betreuenden Vermögens ausscheidet”.
307
Zob. W. Joecks, Strafgesetzbuch. Studienkommentar, München 2012, s. 657 – 659, K. Lackner, K. Kühl,
Strafgesetzbuch. Kommentar, München 2004, s. 1149 i n.
308
Code pénal, loi no 92-683, 92-684, 92-685, 92-686 JORF 22 juillet 1992. Aktualny tekst ustawy dostępny na
stronie
internetowej
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20180905,
dostęp z dnia 30 sierpnia 2018 roku.
309
Oryginalne brzmienie tego przepisu jest następujące: „L'abus de confiance est le fait par une personne de
détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a
acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.”
310
P. Bonfils, E. Gallardo, Droit pénal des affaires, Issy les Moulineaux 2016, s. 92.

101

pracownika311. Choć regulacja ta zawiera dodatkowy element w postaci szkody (préjudice),
to jest ona rozumiana bardzo szeroko, obejmując każdy uszczerbek majątkowy lub osobisty,
będący konsekwencją sprzeniewierzenia312.
Przestępstwo nadużycia zaufania, jak wspomniano, nie ma w systemie francuskim
charakteru typowo menadżerskiego, ale znajduje zastosowanie do rozmaitych stosunków
umownych, w ramach których występuje określona forma powiernictwa, takich jak np.
dzierżawa, leasing, zlecenie, itp. Natomiast do relacji agencji właściwej dla spółek
kapitałowych zastosowanie znajdują przede wszystkim przepisy karne tamtejszego kodeksu
handlowego313, przewidującego kilka typów przestępstw nadużycia mienia spółki (abus
de biens sociaux).
Konstrukcja ta jest o tyle skomplikowana, że francuski kodeks handlowy zawiera
odrębne przepisy karne, przewidujące ochronę poszczególnych rodzajów spółek, a ponadto
niejako oddzielnie traktuje dwie formy tego przestępstwa, przewidziane w odrębnych
jednostkach redakcyjnych. I tak przestępstwo to, skierowane przeciwko interesom spółki
z ograniczonej odpowiedzialnością zostało uregulowane w art. 241-3, pkt 4 i 5 kodeksu
handlowego, przeciwko interesom spółki akcyjnej w art. 242-6, pkt 3 i 4 kodeksu
handlowego, przeciwko interesom spółki komandytowo-akcyjnej w art. 243-1 kodeksu
handlowego, przeciwko interesom uproszczonej spółki akcyjnej (société par actions
simplifiée) w art. 244-1 kodeksu handlowego oraz przeciwko interesom spółki europejskiej
w art. 244-5 kodeksu handlowego314. Przestępstwa te mogą zostać popełnione nie tylko przez
funkcjonariuszy spółek, ale przez każdą osobę, która na podstawie formalnego upoważnienia
lub
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się
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spółki.

Polegają

one
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lub
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albo przedsięwzięcia, którym sprawca jest bezpośrednio lub pośrednio zainteresowany (abus
des biens, abus du crédit)315, bądź też na wykorzystaniu, w złej wierze, posiadanej władzy

311

Zob. tamże, s. 91.
Tamże, s. 93.
313
Code de commerce, Loi décr. le 10 septembre 1807, aktualna wersja ustawy dostępna na stronie internetowej
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379 (dostęp z dnia 31 sierpnia
2018 roku).
314
Podobna ochrona nie została natomiast przewidziana dla spółek osobowych, w przypadku których
zastosowanie może znaleźć jedynie przestępstwo nadużycia zaufania (abus de confiance), zob. P. Bonfils,
E. Gallardo, op.cit., s. 157.
315
Definicja ta brzmi następująco (art. 241-3 pkt 4 francuskiego kodeksu handlowego): Le fait, pour les gérants,
de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt
de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont
intéressés directement ou indirectement.
312
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lub pozostających do dyspozycji zarządcy głosów, również niezgodnie z interesem spółki
dla własnych korzyści lub korzyści innej spółki albo przedsięwzięcia, którym sprawca jest
bezpośrednio lub pośrednio zainteresowany (abus des pouvoirs et des voix de la société)316.
Regulacje te są więc z perspektywy strony przedmiotowej ujęte niezwykle szeroko,
a karalne jest w istocie każde oddziaływanie na majątek spółki, które jest sprzeczne z jej
interesem. Znamiona przedmiotowe tego przestępstwa realizować będzie narażenie majątku
spółki na nadmierne niebezpieczeństwo, choć nie jest konieczne wykazywanie charakteru
niebezpieczeństwa, a jedynie sprzeczność z interesem reprezentowanego podmiotu (może
to być np. poręczenie za spółkę pożyczki zaciągniętej przez menadżera)317. Nie jest również
w tym przypadku wymagane wykazanie jakiejkolwiek szkody majątkowej. Natomiast
ustawodawca francuski położył nacisk na elementy podmiotowe tego przestępstwa,
wymagając aby zarządca działał w złej wierze, dla osiągnięcia własnej lub cudzej korzyści
oraz miał świadomość sprzeczności swojego zachowania z interesem spółki. Tymczasem
jednak formuła ta jest w orzecznictwie interpretowana bardzo szeroko. W szczególności
dotyczy to celu osiągnięcia własnych korzyści przez sprawcę. Może to być zarówno korzyść
majątkowa jak i osobista. Problem tego znamienia w orzecznictwie francuskim pojawił się
w kontekście oceny, z punktu widzenia przestępstwa nadużycia mienia spółki, działania
menadżera, który przekazał należące do spółki pieniądze jako łapówkę w celu uzyskania
przez tęże spółkę intratnego kontraktu publicznego. O ile w orzecznictwie bez większych
wątpliwości przyjęto, że zachowanie takie jest obiektywnie sprzeczne z interesem spółki,
ponieważ naraża ją na ewentualne konsekwencje karne, podatkowe i wizerunkowe wykrycia
przestępstwa korupcji, o tyle uzasadnienie osobistego interesu sprawcy w takiej sytuacji
wydaje się bardzo wątpliwe. Tym niemniej francuski Sąd Kasacyjny przyjął, że ów osobisty
interes sprawcy sprowadzał się do chęci utrzymania pozycji towarzyskiej i relacji z członkami
organów administracji państwowej318. Nota bene właśnie na szerokiej wykładni znamion
podmiotowych tego przestępstwa skupia się znaczna część prezentowanych w literaturze
pod jego kierunkiem zarzutów319.
Jak więc widać, konstruowanie znamion przestępstwa nadużycia zaufania poprzez
odwołanie do wyrządzenia szkody stanowi tylko jedną z możliwości realizowania potrzeb
316

Definicja brzmi następująco (art. 241-3 pkt 5 francuskiego kodeksu handlowego): Le fait, pour les gérants,
de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage
qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société
ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.
317
P. Bonfils, E. Gallardo, op.cit., s. 157 – 158.
318
Tamże, s. 159.
319
J.-P. Brouillaud, Faut-il supprimer la notion d’intérêt personnel dans la définition de l’abus de biens
sociaux?, Recueil Dalloz 2008, z. 6 (7323), s. 375 – 378.
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w zakresie kryminalizacji nieprawidłowości w obrocie gospodarczym. Alternatywą jest
jednak ujęcie od strony przedmiotowej szersze, bliższe z kolei ocenianemu wyjątkowo
krytycznie w literaturze polskiej przestępstwu działania na szkodę spółki.
2.4. Podsumowanie
W podjętych w tym rozdziale rozważaniach zaprezentowano punkt widzenia autora
na przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 k.k., przede wszystkim w kontekście
chronionego dobra prawnego oraz charakterystyki jego znamion przedmiotowych. W pracy
nie uznano obrotu gospodarczego za samoistny przedmiot ochrony czynów stypizowanych
w rozdziale XXXVI kodeksu karnego. Przeciwnie, przyjęto, że zgrupowano tam różnorodne
przestępstwa nie ze względu na łączący je przedmiot ochrony, ale z uwagi na określoną sferę
życia społecznego (obrót pomiędzy podmiotami profesjonalnymi), w ramach której chronione
są różnorodne dobra prawne, w tym przede wszystkim mienie. W takim ujęciu przestępstwo
nadużycia zaufania stanowi de facto przestępstwo przeciwko mieniu, które jednak z uwagi na
systematykę kodeksu karnego może być popełnione wyłącznie na szkodę podmiotu
uczestniczącego w obrocie gospodarczym, a więc mającego charakter komercyjny
i działającego w szeroko pojmowanym celu zarobkowym.
Ponadto w rozdziale tym omówiono charakterystykę znamion przedmiotowych
przestępstwa nadużycia zaufania i rolę klauzuli odwołującej się do uprawnień i obowiązków
zarządcy. Wskazano mianowicie, że znamię to odwołuje się do elementów normy
sankcjonowanej, a nie normy sankcjonującej dekodowanej z tego przepisu i w konsekwencji
nie może w rzeczywistości stanowić znamienia modalnego, które powiązane jest
z płaszczyzną karalności. W istocie bowiem odwołanie się do nadużycia uprawnienia
lub niedopełnienia obowiązku przez agenta stanowi wyraźne zasygnalizowanie w warstwie
deskryptywnej

tekstu

prawnego

elementu

sprzeczności

z

porządkiem

prawnym.

W konsekwencji, ponieważ o bezprawności zachowania przesądza fakt naruszenia wiążącej
w danej sytuacji normy postępowania, w istocie element ten stanowi odesłanie właśnie
do wiążących agenta reguł postępowania. Dlatego też za nieuprawnione należy uznać
stanowisko, zgodnie z którym źródła uprawnień lub obowiązków menadżera muszą mieć
sformalizowany charakter, a klauzula ta może odnosić się zarówno do skodyfikowanych jak
i nieskodyfikowanych reguł obrotu gospodarczego. W istocie nie odgrywa ona istotnej roli
na poziomie normatywnym wykładni znamion przestępstwa nadużycia zaufania, sygnalizując
jednak odpowiednim organom postępowania, że spoczywa na nich ciężar uzasadnienia
(oraz udowodnienia) bezprawności zachowania podejrzanego lub oskarżonego.
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Na końcu niniejszego rozdziału zasygnalizowano, odwołując się do obcych
porządków prawnych, różne możliwości kryminalizacji przestępstw menadżerskich. Z jednej
strony wskazano na regulacje niemieckie, które podobnie jak system polski oparte są
o konstrukcję wyrządzenia szkody, a z drugiej omówiono ujęcie francuskie, przewidujące
typy w zasadzie formalne i ograniczone z uwagi na znamiona strony podmiotowej.
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3. Szkoda majątkowa jako znamię przestępstwa nadużycia zaufania
3.1. Autonomia karnoprawnego pojęcia szkody majątkowej
Jak wcześniej zaznaczono, wątpliwości interpretacyjne związane z rozumieniem
znamienia wyrządzenia szkody majątkowej, są najczęściej przedmiotem rozważań
w szerszym
prywatnego

kontekście
320

problematyki

wykładni

znamion

recypowanych

z

prawa

. W tej pracy przyjęto – choć z pewnymi zastrzeżeniami - założenie, zgodnie

z którym model wykładni na gruncie prawa karnego pojęć recypowanych z prawa prywatnego
powinien opierać się na zasadzie ograniczonego związania znaczeniem pojęć pochodzących
z innych działów prawa. Zgodnie z powyższym ujęciem zapożyczony termin należy rozumieć
zgodnie z jego znaczeniem pierwotnym, chyba że kontekst karnoprawny w jakim dany zwrot
występuje, wymusza odmienną interpretację321. Zastrzeżono jednocześnie, że ów problem
związania wykładnią dokonywaną na gruncie innego działu prawa dalece wykracza poza
zagadnienie zaliczenia w poczet szkody majątkowej na gruncie art. 296 k.k. utraconych
korzyści. Należy w tym kontekście jeszcze raz zaznaczyć trzy kwestie, które podniesiono
już wcześniej.
Po pierwsze, niejednokrotnie prywatnoprawne ujęcie szkody, podporządkowane
indemnizacyjnej funkcji odpowiedzialności cywilnoprawnej, w ogóle nie będzie odpowiadało
potrzebom prawa karnego. Problem autonomii wykładni w prawie karnym nie będzie
wówczas sprowadzał się jedynie do pytania o to, czy zakres odpowiedzialności karnej nie jest
nazbyt szeroki względem odpowiedzialności cywilnoprawnej, co budzi zastrzeżenia z punktu
widzenia zasady ultima ratio prawa karnego. Z uwagi bowiem na swoiste wymogi związane
z potrzebą precyzyjnego określenia ram znamienia skutku, w pewnych kontekstach nie będzie
możliwe jakiekolwiek wspieranie się zależnością znaczeniową pojęcia szkody w prawie
prywatnym. Prawo cywilne nie wyjaśnia bowiem dokładnego sposobu rekonstrukcji
hipotetycznego stanu rzeczy, mówiąc jedynie o sytuacji „nie wystąpienia zdarzenia
szkodzącego”322. To właśnie od ujęcia oczekiwanego, alternatywnego zachowania się
oskarżonego będzie zależał rozmiar ustalonej szkody i sposób jej powstania. Wydaje się,
że prawo karne potrzebuje wyraźnego zarysowania ram stosowania takich hipotetycznych
ustaleń. Nadto dynamika szkody w czasie, nie stanowiąca dla prawa prywatnego problemu
z uwagi na jej wartościowanie na chwilę orzekania, stanowi poważny problem dla ujęcia
320

Zob. rozdział 1.2
Zob. P. Kardas, glosa…, s. 118, por. też S. Żółtek, Analiza znamion…, s. 134 i n.
322
Bądź też, gdy źródłem szkody jest zaniechanie, należy ustalić co by się zdarzyło, gdyby takie zdarzenie
wystąpiło, zob. M. Kaliński, Szkoda…, s. 191 – 192.
321
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szkody majątkowej jako znamienia skutku. Na potrzeby prawa karnego konieczne jest
bowiem dokładne określenie zarówno momentu jej wyrządzenia, jak i poprzedzającego go
momentu powstania konkretnego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody. Z jednej strony
bowiem wymaga tego odróżnienie od siebie zakresu zastosowania art. 296 § 1 k.k. i art. 296
§ 1a k.k., a z drugiej – potrzeba odróżnienia zachowań i zdarzeń mających wpływ
na powstanie szkody i jej wysokość od zachowań które można uznać jedynie za stanowiące
naprawienie szkody lub zmierzanie do jej naprawienia323. Ustalenie dokładnego momentu
wystąpienia szkody winno być w konsekwencji zawarte w opisie czynu wskazanym
w skardze oskarżyciela i wyroku skazującym324.
Po drugie, problemu interpretacji sformułowania „szkoda majątkowa” nie można
utożsamiać w każdym przypadku z szerszym lub węższym zakresem znamion typu czynu
zabronionego z art. 296 k.k. Nawet przyjęcie, że w pewnych przypadkach pojęcie „szkody
majątkowej” w prawie karnym należy rozumieć szerzej niż w prawie cywilnym, nie musi
automatycznie oznaczać naruszenia zakazu wykładni rozszerzającej i zasady ultima ratio
prawa karnego. Należy bowiem pamiętać, że problem gwarancyjnej funkcji prawa karnego
dotyczy nie tyle znaczenia poszczególnych sformułowań, ale zakresu zastosowania
konstruowanej w procedurze dekodowania tekstu prawnego normy sankcjonującej.
W konsekwencji nie można ograniczać się do rozważań wyłącznie nad zakresem
znaczeniowym pojęcia szkody majątkowej, abstrahując od specyficznych dla prawa karnego
instrumentów wykładniczych, mających charakter gwarancyjny. Często bowiem problemy,
których źródłem będzie cywilnoprawne rozumienie pojęcia szkody majątkowej, będzie można
rozwiązać odwołując się do analizy normatywnej w prawie karnym, a w szczególności
problematyki dobra prawnego czy obiektywnego przypisania skutku.
Po trzecie wreszcie, uwzględniając w procesie interpretacji swoistość funkcji
odpowiedzialności karnej oraz doniosłą funkcję gwarancyjną, nie można jednak nie
zauważyć, że odpowiedzialność karna nie zawsze stanowi jedynie pewne ekstremum wobec
odpowiedzialności cywilnej. Przesądza o tym ustawodawca, przewidując odpowiedzialność
323

Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2001 roku, V KKN 75/01, LEX nr 51843.
Na temat czynienia precyzyjnych ustaleń w zakresie wysokości szkody zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia
3 lutego 2005 roku, III KK 339/04, LEX nr 146270, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2004 roku, II KK
244/03, LEX nr 109482. Wymóg dokładnego określenia wartości szkody, a więc rozmiaru karnoprawnie
relewantnego skutku wynika nie tylko z faktu, że od wartości szkody uzależniona jest karalność zarówno za typ
zasadniczy, jak i typ kwalifikowany (art. 296 § 3 k.k.), ale również z uwagi na to, iż wartość szkody ma istotne
znaczenie dla rozmiaru społecznej szkodliwości konkretnego czynu, w związku z czym powinna odgrywać
istotną rolę w ramach sądowego wymiaru kary. Określenie wartości wyrządzonej lub grożącej szkody jest
obowiązkiem organów procesowych, wynikającym z art. 332 § 1 k.p.k. i art. 413 § 2 k.p.k. Zob. wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 8 lutego 2012 roku, V KK 416/11, LEX nr 1119585 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia
22 marca 2012 roku, IV KK 375/11, LEX nr 1187386.
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karną za samo narażenie na niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody (art. 296 § 1a k.k.), które
pozostaje bez odpowiedzi ze strony prawa prywatnego. Okoliczność ta ma szczególne
znaczenie w kontekście dynamiki szkody w czasie, a to z uwagi na fakt, iż ewentualne
zniwelowanie szkody, niekoniecznie nawet przez jej sprawcę, wykluczać będzie
odpowiedzialność cywilną. Tymczasem na gruncie prawa karnego tego rodzaju fluktuacje nie
mogą pozostać bez znaczenia, z uwagi na rolę, z którą ustawodawca wiąże samodzielne
naprawienie szkody przez sprawcę czynu zabronionego (por. art. 296 § 5 k.k. i art. 307
§ 1 k.k.). Dlatego też kwestia zakresu znaczeniowego pojęcia szkody majątkowej jest tylko
jednym z wielu problemów.
Co oczywiste, pojęcie szkody występuje zarówno w języku etnicznym, jak i odrębnie
w jego rejestrach, jakimi są m.in. język prawny prawa cywilnego oraz język prawny prawa
karnego. W związku z powyższym możemy sobie wyobrazić najrozmaitsze relacje pomiędzy
zakresami znaczeniowymi tych pojęć.
Jak uprzednio wskazano, pojęcie szkody w prawie prywatnym, choć niegdyś było
traktowane jako należące do języka powszechnego, jest obecnie uznawane za termin
techniczny. Nadawanie mu w prawie karnym znaczenia, które nie mieści się ani w ujęciu
języka powszechnego, ani w ujęciu technicznoprawnym prawa cywilnego, stanowiłoby
niewątpliwie naruszenie zasady określoności czynu zabronionego, rozumianej jako reguła
skierowana do organów stosujących prawo. Z perspektywy samego zakresu znaczeniowego
pojęcia szkody można również zauważyć, że gwarancyjna funkcja prawa karnego nie będzie
zagrożona w ramach obszaru penalizacji zdarzeń, które identyfikuje jako wyrządzenie szkody
majątkowej zarówno użytkownik języka ogólnego, jak i osoba dokonująca jego wykładni
w oparciu o dyrektywy funkcjonujące w prawie cywilnym (obszar krzyżowania się
wszystkich trzech ujęć). Przedmiotem wątpliwości pozostają natomiast pozostałe przypadki.
Należy uznać, że karnoprawne pojęcie szkody majątkowej nie musi pokrywać się
w całości z technicznoprawnym ujęciem prawa cywilnego. Wynika to z przyjęcia
prezentowanej wcześniej perspektywy ograniczonego związania wykładnią stosowaną
w prawie prywatnym oraz ze swoistej, karnoprawnej funkcji pojęcia szkody jako znamienia
czynu zabronionego, elementu decydującego o wydzieleniu pewnej grupy zachowań jako
karygodnych i penalizowanych. Po drugie wydaje się, że przynajmniej na gruncie art. 296 k.k.
nie ma przeszkód, aby pojęcie szkody majątkowej wykraczało poza jego powszechne, ogólne
znaczenie (intuicyjne rozumienie przeciętnego użytkownika języka ogólnego), o ile tylko
odpowiada technicznoprawnemu rozumieniu na gruncie prawa prywatnego. Jak bowiem
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wcześniej wskazano, nie sprzeciwia się temu zasada prymatu wykładni językowej w prawie
karnym, która chroni rozumienie prima facie danej normy przez jej adresata.
Z drugiej strony, ze względu na swoiste odrębności odpowiedzialności
indemnizacyjnej i odpowiedzialności karnej, stwierdzenie w pewnych sytuacjach,
iż z perspektywy prywatnoprawnej szkody nie ma, nie musi wcale oznaczać braku
możliwości jej ustalenia jako znamienia skutku na gruncie prawa karnego. Dlatego też
niekiedy uzasadnione wydaje się wyjście poza znaczenie pojęcia szkody na gruncie prawa
prywatnego. Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że przypadki takie jawią się jako
szczególnie „niebezpieczne” z perspektywy gwarancyjnej funkcji prawa karnego i wymagają
szczególnie wnikliwej analizy. Nie można jednak wykluczyć, że pewne argumenty będą
przemawiały za takim, funkcjonalnym ujmowaniem pojęcia szkody, adekwatnym do ujęcia
ochrony dobra prawnego na gruncie przestępstwa nadużycia zaufania.
Należy zauważyć, że już samo stwierdzenie, iż cywilnoprawna definicja szkody
majątkowej stanowić może punkt wyjścia do jej karnoprawnej interpretacji, stanowi pewne
uproszczenie. Oto bowiem otrzymujemy definicję opartą o tzw. metodę różnicową, a więc
odwołującą się do tak szerokiego i niedookreślonego, a więc na gruncie prawa karnego
całkowicie nieprzydatnego sformułowania, jakim jest „zdarzenie szkodzące”. Nadto nie
uzyskujemy jakichkolwiek wskazówek co do chwili, na którą wyznaczać winniśmy moment
obliczania jej wartości. W tym zakresie więc ujęcie cywilnoprawne jest zdecydowanie zbyt
ubogie, aby mogło stanowić podstawę dalszych rozważań. Z drugiej strony cywilnoprawne
ujęcie szkody zostało wyposażone w pewne dodatkowe elementy, związane z istotą
odpowiedzialności odszkodowawczej. Poza definicją różnicową dogmatyka prawa cywilnego
postuluje pewne dodatkowe ograniczenia (brak zgody uprawnionego, brak prawnego
uzasadnienia uszczerbku), uwzględniające kompensacyjny charakter odpowiedzialności
cywilnej oraz pewne typowe trudności wewnątrz prawa zobowiązań, których dotyczą
szczególne regulacje prawne (np. odpowiedzialność za naruszenie posiadania, kwestia
rozliczeń dobrowolnych nakładów na rzecz cudzą). Dla prawa karnego elementy te będą
albo nieistotne, albo relewantne nie tyle z perspektywy zakresu znaczeniowego samego
pojęcia szkody, ale w odniesieniu do innych elementów przypisania odpowiedzialności
karnej. W pewnym zakresie więc cywilnoprawne pojęcie szkody majątkowej będzie z kolei
wyposażone w elementy zbędne dla prawa karnego.
Wobec powyższego, aby dokonać rekonstrukcji pojęcia szkody majątkowej
na potrzeby prawa karnego, proponuję następującą procedurę. W pierwszej kolejności termin
ten należy pozbawić elementów zbędnych z punktu widzenia odpowiedzialności karnej,
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swoistych dla problematyki prawa prywatnego. Etap ten określić można mianem redukcji
pojęcia szkody majątkowej. Ma on charakter porządkujący, oczyszczający przedpole
rozważań, bowiem kwestie te będą przedmiotem dalszych rozważań, już z uwzględnieniem
ich karnoprawnego kontekstu. Jego celem jest pozbawienie pojęcia szkody tych elementów,
które z punktu widzenia prawa karnego nie należą do jego istoty, a powiązane są
z problematyką przypisania sprawstwa. Następnie uwagę należy poświęcić metodzie
różnicowej stwierdzania istnienia szkody i dokonać w niej pewnych uzupełnień i uściśleń tak,
aby była ona instrumentem funkcjonalnym na gruncie prawa karnego. Etap ten można
określić mianem mechanizmu korekty pojęcia szkody majątkowej w kontekście tzw. metody
dyferencyjnej jej ujmowania.
Po trzecie wreszcie pojęcie szkody majątkowej należy wyposażyć w ów specyficzny
kontekst karnoprawny, nadać mu ramy, które będą istotne z punktu widzenia funkcji
odpowiedzialności karnej. Ten etap interpretacji określać będę mianem mechanizmu
wzbogacania pojęcia szkody majątkowej. W tym kontekście należy odwoływać się do takich
specyficznych,

karnoprawnych

instrumentów,

które

mogą

służyć

uadekwatnianiu

odpowiedzialności, jak zasada subsydiarności prawa karnego w zakresie funkcjonowania
obrotu gospodarczego, w tym w szczególności w stosunku do regulacji stosunków
wewnątrzkorporacyjnych w podmiotach konwencjonalnych325, perspektywa społecznej
szkodliwości czynu, stanowiącej w ujęciu abstrakcyjnym uzasadnienie kryminalizacji326,
zagadnienie rozróżnienia naruszenia dobra prawnego i narażenia go na niebezpieczeństwo,
a także rozróżnienie kryminalizacji przestępstw z tzw. abstrakcyjnego i konkretnego
narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo327.
Należy wyraźnie zaznaczyć, że wszystkie te trzy etapy służyć mają wykazaniu
szkody majątkowej, a więc stwierdzeniu że doszło do wystąpienia szkody w majątku
mandanta328. Nie są to wszystkie mechanizmy, które służą przypisaniu odpowiedzialności
karnej. W tym kontekście rozróżniam pojęcie „wykazania szkody majątkowej”, a więc samo
stwierdzenie, że do szkody w majątku w określonym momencie doszło, od pojęcia
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Zob. na ten temat np. S. Żółtek, Prawo…, s. 171 i n., A. Mucha, op.cit., s. 49 i n.
Zob. M. Dąbrowska – Kardas, O dwóch znaczeniach pojęcia społecznego niebezpieczeństwa czynu,
CzPKiNP 1997, z. 1, s. 23 i n.
327
Zob. J. Giezek, P. Kardas, Przestępstwo narażającego na wyrządzenie szkody nadużycia zaufania. Część 2…,
s. 45, R. Zawłocki, Nowe przestępstwo niegospodarności bezszkodowej z art. 296 § 1a kodeksu karnego, MoP
2011, z. 18, s. 968 – 970.
328
Pojęcia „wykazania” szkody majątkowej nie należy wiązać z problematyką dowodową, a więc zagadnieniem
ustalania stanu faktycznego na potrzeby rozstrzygnięcia o odpowiedzialności karnej za przestępstwo nadużycia
zaufania. Jest to zagadnienie z zakresu postępowania karnego i pozostaje zasadniczo poza problematyką tej
pracy (zob. jednak uwagi w rozdziale 5).
326
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„przypisania szkody majątkowej”, które utożsamiać należy ze stwierdzeniem wszystkich
przesłanek sprawstwa szkody względem konkretnej osoby. Przypisanie szkody wymaga
wykazania wszystkich elementów sprawstwa, a więc przeprowadzenia w całości
obiektywnego

przypisania

skutku

i

uwzględnienia

wszystkich

mechanizmów

uadekwatniających odpowiedzialność karną. Wobec powyższego nie każda wykazana szkoda
majątkowa jest karnoprawnie przypisywalna.
W tym rozdziale przedmiotem mojego zainteresowania będą te elementy
odpowiedzialności za przestępstwo nadużycia zaufania, których rozważenie jest konieczne
dla stwierdzenia, że do wyrządzenia szkody w ogóle doszło. W tym celu wykorzystywać będę
– co wydaje mi się nieodzowne – między innymi konstrukcję obiektywnego przypisania
skutku, tradycyjnie traktowaną jako mechanizm weryfikacji powiązania zachowania sprawcy
ze skutkiem. Tym niemniej użycie pewnych instytucji prawa karnego, powszechnie
wiązanych z procedurą obiektywnego przypisania jest, jak się okazuje niezbędne
dla wykazania powstania szkody majątkowej. Natomiast te instrumenty, które mają charakter
jedynie weryfikacyjny, a więc przesłanki których niespełnienie wyklucza możliwość
przypisania skutku w postaci szkody majątkowej, zostaną omówione w rozdziale 4.4.
Punktem wyjścia do badania problemu szkody jest w moim przekonaniu element
normatywny w konstrukcji nadużycia zaufania, a więc naruszenie określonej reguły
postępowania, nieprawidłowe zachowanie agenta. O wykazaniu szkody majątkowej, a więc
samym stwierdzeniu jej wystąpienia z perspektywy prawa karnego nie sposób w ogóle mówić
bez odwoływania się do elementów normatywnych, w szczególności do kwestii nadużycia
uprawnienia lub niedopełnienia obowiązku. Skutek, który w rzeczywistości wystąpił tylko
wtedy bowiem może być traktowany jako znamię typu czynu zabronionego, gdy do jego
wyrządzenia doszło bezprawnie, a więc gdy podstawą jego przypisania jest zachowanie
niezgodne z normami postępowania329. Przyjęcie tego rodzaju perspektywy jest o tyle
bardziej uzasadnione w przypadku wykorzystywania pojęcia szkody majątkowej, że samo
sformułowanie „szkoda” zakłada określoną negatywną ocenę jakiegoś stanu rzeczy. W istocie
bowiem ocena danego rozporządzenia jako korzystnego lub niekorzystnego, szkodliwego
lub opłacalnego zakłada wartościowanie zachowania agenta w kontekście funkcjonowania
podmiotu gospodarczego.
Uważny czytelnik może zarzucić takiemu ujęciu, że stanowi ono ucieczkę
od „istoty” pojęcia szkody do konstrukcji znajdujących się w gruncie rzeczy poza prawem
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Zob. A. Zoll, Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1988, s. 46.
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karnym. Kwestia naruszenia reguł postępowania będzie bowiem uzależniona od oceny decyzji
menedżera z perspektywy prawa cywilnego lub gospodarczego, ekonomii, rachunkowości
lub innych reguł prakseologicznych. Podejście takie nie stanowi jednak wybiegu, ale wynika
z sensu metody wykazywania szkody majątkowej, która ma charakter porównawczy. Jak się
bowiem okazuje, bez posługiwania się formułą naruszenia reguły postepowania czy
też nieprawidłowego zachowania agenta, oraz alternatywą w postaci właściwego,
prawidłowego postępowania, nie jest w ogóle możliwe konstruowanie tego rodzaju
porównań.
3.2. Mechanizm redukcji pojęcia szkody majątkowej
W literaturze cywilnoprawnej nie zawsze oddziela się konsekwentnie samo pojęcie
szkody (stwierdzenie jej wystąpienia) od kwestii odpowiedzialności cywilnoprawnej
i obowiązku indemnizacyjnego330. Niezależnie od oceny takiej perspektywy należy zauważyć,
że zmusza ona do obwarowywania pojęcia szkody dodatkowymi warunkami w postaci
uwzględnienia wyłącznie prawnie chronionych interesów poszkodowanego, braku prawnego
uzasadnienia uszczerbku oraz braku zgody uprawnionego podmiotu331. Zdecydowany opór
z tego punktu widzenia budzi nazywanie „szkodą” jakichkolwiek ujemnych, negatywnych
zmian w majątku, w szczególności takich jak czynienie dobrowolnych nakładów na rzecz,
wypłacanie wynagrodzenia, itp. Tymczasem na gruncie prawa karnego wprowadzanie tego
rodzaju zastrzeżeń może skutkować zbędnymi komplikacjami i pomieszaniem pojęć332.
Odpowiedzialność karna wiąże się bowiem nie tyle z samym stwierdzeniem wystąpienia
szkody majątkowej, ale z przypisaniem przestępstwa. Co więcej, takie kwestie jak
gospodarcze uzasadnienie, ryzyko gospodarcze i zgoda pokrzywdzonego stanowią
zagadnienia wykraczające poza problematykę szkody i wiążą się z ogólnymi przesłankami
odpowiedzialności karnej.
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Przykładem nieoddzielania samego faktu wystąpienia szkody od jej przypisania (czynienia kogoś
odpowiedzialnym za szkodę) jest następujący wywód J. Winiarza: „Jeżeli jednak właściciel zbywa rzecz
lub zużywa ją dla swych celów albo uszczerbek majątkowy, którego doznał obywatel jest usprawiedliwiony
przez prawo, nie mamy do czynienia ze szkodą. (…) taka sytuacja występuje w razie działania w obronie
koniecznej lub w stanie wyższej konieczności”, J. Winiarz, op.cit., s. 19. Podobnie kwestie te łączy
K. Zagrobelny, stwierdzając, że „szkodą w znaczeniu prawnym jest taki uszczerbek, którego powinnością
naprawienia ustawodawca obciąża kogoś innego, niż sam poszkodowany”, zob. K. Zagrobelny, W sprawie
szkody…, s. 573.
331
Problematyka tych warunków mówienia o szkodzie pojawia się zresztą w rozważaniach cywilnoprawnych
w kontekście szczególnych, specyficznych instytucji, takich jak czynienie dobrowolnych nakładów, naruszenie
posiadania, zob. A. Szpunar, Odszkodowanie…, s. 31 i n.
332
Warunek braku gospodarczego uzasadnienia uszczerbku jest jednak akcentowany w orzecznictwie sądów
karnych w kontekście samego pojęcia szkody, zob. wyrok SA w Rzeszowie z dnia 17 września 2013 roku,
II AKa 72/13, LEX nr 1375850, wyrok SA w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 2017 roku, II AKa 155/17, LEX
nr 2383359.
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Po pierwsze więc w prawie prywatnym utożsamia się szkodę z uszczerbkiem
w prawnie chronionych interesach poszkodowanego. Odmawia się więc niekiedy uznania
za wyrządzenie szkody tych sytuacji, gdy interes osoby, która doznała uszczerbku nie podlega
ochronie na gruncie regulacji cywilnoprawnych. Wydaje się, że element ten nie należy
do istoty pojęcia szkody, bowiem odwołuje się do względów specyfiki odpowiedzialności
indemnizacyjnej i jej aksjologicznego uzasadnienia. Nadto warto zauważyć, że na gruncie
przestępstw przeciwko mieniu kryminalizacja odrywa się od prawnego uzasadnienia ochrony
interesu pokrzywdzonego. Przykładem takiego ujęcia jest przestępstwo oszustwa, na gruncie
którego ochronie podlegają nie tylko świadczenia majątkowe objęte ochroną prawną,
ale również takie, które mają charakter bezprawny lub znajdują się poza obrotem333.
Po drugie w literaturze prawa cywilnego wskazuje się czasami, że szkodą jest jedynie
taki uszczerbek, który stanowi niesłuszne, prawnie nieuzasadnione zubożenie. Ujęcie takie,
jako wprowadzające elementy normatywne do pojęcia szkody, było krytykowane również
w literaturze prywatnoprawnej. Niezależnie od powyższych wątpliwości należy uznać,
że element ten nie powinien mieć znaczenia dla wykazania szkody w prawie karnym. Kwestia
prawnego uzasadnienia określonego wydatku winna być bowiem analizowana w kontekście
prawidłowości zachowania agenta, a więc stwierdzenia ewentualnego naruszenia reguł
postępowania z dobrem prawnym.
Warunek braku uzasadnienia jest akcentowany w orzecznictwie w kontekście
wystąpienia znamienia szkody majątkowej z art. 296 k.k. W ten sposób wypowiada się Sąd
Apelacyjny w Rzeszowie, który stwierdza, że szkodą będzie „każde nieuzasadnione
uszczuplenie stanu majątkowego jednostki, niezależnie od tego, czy w konsekwencji działania
stanowiącego nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązku przyniosło tej
jednostce jakieś realne korzyści”334. Ujęcie takie jest rzecz jasna usprawiedliwione o tyle,
że sąd rozstrzygający o odpowiedzialności karnej za przestępstwo bada wszystkie przesłanki
tejże odpowiedzialności, nie analizując pojęcia szkody w oderwaniu od treści pozostałych
znamion czynu zabronionego. Niewątpliwie bowiem ekonomiczne uzasadnienie określonego
wydatku co do zasady prowadzić będzie do wykluczenia odpowiedzialności karnej z uwagi
na brak naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym. Wydaje się również, że trzymanie
się tego zastrzeżenia uzasadnione jest powszechnym w orzecznictwie przeświadczeniem
o związaniu przy wykładni pojęcia szkody, definicjami stosowanymi na gruncie prawa
333

Zob. wyrok SN z dnia 10 marca 2004 roku, II KK 381/03, LEX nr 109835, postanowienie SN z dnia
20 października 2005 roku, II KK 184/05, LEX nr 163969.
334
Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 17 września 2013 roku, II AKa 72/13, LEX nr 1375850, tak też wyrok SA
w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 2017 roku, II AKa 155/17, LEX nr 2383359.
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prywatnego335. Taką perspektywę, sprowadzającą się do prostego adaptowania pojęć
pochodzących z prawa prywatnego, bez szerszej refleksji nad funkcjami odpowiedzialności
karnej, rzecz jasna należy oceniać krytycznie.
Trzecim elementem, który również nie przynależy do istoty pojęcia szkody, jest zgoda
poszkodowanego na uszczerbek. Kwestia ta na gruncie prawa cywilnego przedstawia się
najczęściej dość banalnie (nie ma sensu mówienie o jakiejkolwiek szkodzie np. w przypadku
osoby dobrowolnie przeznaczającej jakąś kwotę na cele charytatywne, choć jej majątek uległ
rzeczywiście zmniejszeniu). Tymczasem jednak w kontekście uwikłania w relację agencji,
stanowiącą istotę nadużycia zaufania, szczególnej doniosłości nabierają problemy prawnej
relewancji procedury podejmowania decyzji w strukturze organów korporacyjnych. Ponieważ
zagadnienie zgody pokrzywdzonego nie stanowi problemu swoistego przestępstwa z art. 296
k.k., a jego doniosłość wykracza również poza przestępstwa przeciwko mieniu336, a także
z uwagi na fakt, iż problem ten występuje w przypadku odpowiedzialności za nadużycie
zaufania najczęściej w kontekście funkcjonowania podmiotów konwencjonalnych, należy ten
element usunąć. Problematyka zgody pokrzywdzonego zostanie omówiona w rozdziale 4.2.
3.3. Korekta pojęcia szkody (dyferencyjna definicja szkody majątkowej w prawie
karnym)
Po usunięciu z pojęcia szkody elementów zbędnych – przynajmniej na tym etapie –
z perspektywy prawa karnego, pozostaje więc oparcie się na różnicowej definicji szkody,
zgodnie z którą szkodę stanowi różnica pomiędzy istniejącym stanem majątku określonego
podmiotu, a stanem majątku, w jakim znajdowałby się on, gdyby nie wystąpiło zdarzenie
wyrządzające szkodę. Już na pierwszy rzut oka widać, że definicja ta sama w sobie nie
odpowiada wymogom prawa karnego. Po pierwsze bowiem odpowiedzialność karną można
wiązać jedynie z czynem człowieka, zachowaniem realizującym znamiona przewidziane
w ustawie karnej. Ujęcie cywilnoprawne posługuje się hipotetycznymi przebiegami
przyczynowymi w sposób dużo bardziej ogólny. W związku z powyższym prawo karne
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Przeświadczenie to zostało bardzo mocno uwypuklone w wyroku SA w Katowicach, który stwierdza,
że „skoro przepis art. 296 § 1 k.k. chroni prowadzenie cudzych spraw majątkowych lub działalności
gospodarczej, to odnosi się w zasadniczej części do działalności, do której mają zastosowanie przepisy prawa
cywilnego. W tym kontekście brak jest powodów, dla których szkoda w prawie karnym miałaby oznaczać coś
innego niż szkoda w prawie cywilnym” (wyrok z dnia 28 marca 2014 roku, II AKa 16/14, LEX nr 1487123).
336
Zob. m.in. J. Długosz, Zgoda dysponenta dobrem prawnym w świetle regulacji konstytucyjnych. Rozważania
na pograniczu dogmatyki konstytucyjnego prawa jednostki do samostanowienia o sobie i dogmatyki prawa
karnego w: R. Zawłocki (red.), Zgoda pokrzywdzonego, Warszawa 2012, s. 1. i n., E. Hryniewicz, Zgoda
dysponenta dobrem prawnym na gruncie prawa karnego w: R. Zawłocki (red.), Zgoda pokrzywdzonego,
Warszawa 2012, s. 29 i n.
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wymagać będzie bardziej precyzyjnego określenia alternatywnego, hipotetycznego stanu
rzeczy. Nadto metoda różnicowa nie precyzuje w żaden sposób momentu, na który
wystąpienie szkody i jej wartość należałoby badać.
Aby więc w ogóle móc posługiwać się metodą różnicową w prawie karnym, aby móc
w jakikolwiek sposób określać wartość szkody majątkowej, konieczne jest dużo bardziej
precyzyjne scharakteryzowanie dwóch jej fundamentalnych elementów – a więc tego,
co na gruncie

prawa

karnego

odpowiadać

może

„zdarzeniu

szkodzącemu”

oraz hipotetycznemu stanowi rzeczy, którego identyfikacja wymagać będzie dokładnego
określenia alternatywnego przebiegu zdarzeń.
Podstawą odpowiedzialności karnej może być wyłącznie czyn, a więc zachowanie
człowieka spełniające odpowiednie kryteria prawnokarne337. Jest zupełnie oczywiste,
że na aktualny na dany moment stan majątku osoby pokrzywdzonej będzie miało wpływ
wiele, wręcz niezliczona ilość czynników, tym niemniej wyodrębnienie pojedynczego
zachowania (lub kompleksu zachowań) domniemanego sprawcy, z którym wiązać może się
odpowiedzialność

karna

stanowi

podstawowe

zadanie

organów

postępowania.

W konsekwencji w miejsce „zdarzenia szkodzącego” w prawie karnym należy posługiwać
się pojęciem czynu.
Po drugie, aby w ogóle próbować wyznaczać granice szkody w majątku
pokrzywdzonego,

konieczne

jest

odwołanie

się

do

alternatywnego

zachowania

domniemanego sprawcy, konstruowanego w celu przeprowadzenia ustaleń hipotetycznych.
W konsekwencji zawsze, gdy chcemy wykazać, że jakakolwiek szkoda majątkowa występuje,
konieczne jest przyjęcie perspektywy innego, właściwego w danych okolicznościach
zachowania, choćby w najprostszym ujęciu polegało ono po prostu na nie podjęciu
poddawanego analizie, szkodzącego czynu.
W konsekwencji – jak zasygnalizowano wcześniej – pojęcie szkody zawsze będzie
wyposażone w element normatywny. Szkoda majątkowa musi być określoną oceną stanu
majątku pokrzywdzonego z uwzględnieniem lepszego, odpowiedniego sposobu zachowania
osoby zarządzającej majątkiem. W celu wykazania szkody konieczne będzie więc
stwierdzenie, choćby prima facie, nieprawidłowego zachowania agenta. Należy jednak
wyraźnie zaznaczyć, że tego rodzaju stwierdzenie nie oznacza jeszcze wcale ostatecznego
przesądzenia kwestii bezprawności zachowania potencjalnego sprawcy. Jej badanie
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Na temat pojęcia czynu i wątpliwości związanych z jego rolą w strukturze przestępstwa zob.
M. Rodzynkiewicz, Modelowanie pojęć…, s. 28 i n., P. Konieczniak, Czyn jako podstawa odpowiedzialności
w prawie karnym, Kraków 2002, passim, P. Kardas, Zbieg przepisów ustawy…, s. 38 i n.
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w kontekście wykazania szkody majątkowej ma wstępny, weryfikowalny następczo charakter.
Należy również zauważyć, że możemy mieć do czynienia z sytuacją prima facie kolizji
różnych reguł postępowania, która wymagać będzie reinterpretacji standardu „dobrego
gospodarza” i uznania, że w określonych okolicznościach dana reguła postępowania nie
wiązała338. Nadto brak bezprawności wynikać może z innych okoliczności, które mogą
uzasadniać czy też usprawiedliwiać naruszenie reguły postepowania, takich jak np. zgoda
mandanta.
Jako przykład tego typu sytuacji można wskazać postępowanie prowadzone
przed Sądem Okręgowym w Warszawie o sygn. XVIII K 11/09 339. W sprawie tej syndyk
masy upadłości (upadłym była osoba fizyczna) został oskarżony o wyrządzenie szkody
upadłemu, poprzez

sprzedaż

jego przedsiębiorstwa po znacznie zaniżonej

cenie

(przedsiębiorstwo wycenione na kwotę 976 000 złotych miało zostać sprzedane za kwotę
200 000 złotych). W akcie oskarżenia jako nadużycie obowiązku syndyka wskazano przyjęcie
oferty sprzedaży po cenie znacznie odbiegającej od ceny rynkowej przedsiębiorstwa, pomimo
że na transakcję wyraziła zgodę rada wierzycieli. W kontekście tak ujętego zachowania
można oczywiście wyobrazić sobie stan rzeczy, w którym przedsiębiorstwo zostaje zbyte
za wyższą cenę, odpowiadającą jego wycenie w toku postępowania (inną sprawą jest rzecz
jasna, czy alternatywa taka była realna). W konsekwencji sam fakt nieprawidłowej, zdaniem
oskarżyciela, czynności, musiał być skonfrontowany z całością reguł postępowania
obowiązujących syndyka, znajdującego się w o tyle szczególnej sytuacji, że winien on
realizować cele postępowania po ogłoszeniu upadłości, spośród których pierwszoplanowym
jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli, a dopiero w dalszej perspektywie – zachowanie
majątku upadłego340. W konsekwencji w pewnych przypadkach standard „prawidłowego
gospodarowania” musi uwzględniać takie okoliczności jak decyzja rady wierzycieli
o sprzedaży majątku poniżej jego realnej wartości. Stwierdzenie jednak, że zachowanie
sprawcy było zgodne z regułami postępowania z dobrem prawnym przesądzać będzie o braku
odpowiedzialności i uniemożliwiać będzie wykazanie realizacji znamienia skutku.
Jak łatwo zauważyć, mechanizm różnicowy mający swoje źródła w prawie
prywatnym, wykazuje istotne podobieństwa do konstrukcji tzw. warunku sine qua non, a więc
338

Zob. na ten temat J. Majewski, Tak zwana…, s. 89 i n.
W sprawie tej subsydiarny akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie wniósł w dniu 7 stycznia 2009
roku sam upadły. Postępowanie to zostało umorzone postanowieniem, ponieważ nie zostały spełnione formalne
wymogi wniesienia aktu oskarżenia (postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania przygotowawczego
nie zostało zaskarżone do sądu).
340
Zob. art. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz.
2344).
339
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znanej metody ustalania istnienia związku przyczynowo – skutkowego. Schemat, polegający
na myślowym wyeliminowaniu określonej okoliczności i sprawdzeniu, czy pomimo tego
skutek i tak by wystąpił, używany jest niekiedy do badania ontologicznego powiązania
pomiędzy zachowaniem ewentualnego sprawcy przestępstwa, a należącym do jego znamion
skutkiem341. Trzeba jednak pamiętać, że konstrukcja ta jest obecnie w dogmatyce prawa
karnego

powszechnie

odrzucana

jako

metodologicznie

błędna,

niewystarczająca

oraz prowadząca niekiedy do nieprawidłowych rozstrzygnięć342. Nie analizując tego
zagadnienia szerzej należy zauważyć, że współcześnie prawo karne posługuje się, jako
jednym z warunków obiektywnego przypisania skutku, wykazującą pewne podobieństwa
do testu warunku sine qua non, ale bardziej skomplikowaną konstrukcją testu tzw.
hipotetycznego związku przyczynowego lub też zgodnego z prawem zachowania
alternatywnego. Metoda ta polega na badaniu, czy do karnoprawnie relewantnego skutku
mimo wszystko doszło by, gdyby sprawca zachował się zgodnie z obowiązującymi w danej
sytuacji regułami postępowania. W tym ujęciu wymogiem obiektywnego przypisania skutku
jest stwierdzenie, że w świetle naszej wiedzy o powiązaniach kauzalnych można stwierdzić,
iż gdyby podjęto zachowanie zgodnego z wymaganymi w danych okolicznościach regułami
postępowania,

skutek

przestępny

nie

wystąpiłby343.

Oczywiście

konstrukcja

ta fundamentalnie różni się od prostego testu warunku sine qua non tym, że jest uwikłana
normatywnie344. Nie polega na prostym zabiegu wyobrażenia sobie stanu rzeczy po usunięciu
jakiegoś

zdarzenia

faktycznego, ale na zastąpieniu

poddawanego wartościowaniu

naruszającego regułę postępowania zachowania potencjalnego sprawcy zachowaniem
341

Zob. np. W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, s. 70 i n.
Zob. krytykę stosowania testu warunku sine qua non w następujących pracach: J. Giezek, Przyczynowość
oraz przypisanie…, s. 16 i n., w szczególności s. 32 – 34, A. Zoll w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny.
Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1 – 52…, s. 61, M. Bielski, Obiektywne przypisanie skutku
przestępnego w przypadku kolizji odpowiedzialności za skutek, PiP 2005, z. 10, s. 76 – 77. Zob. jednak
odmiennie T. Kaczmarek, O metodologicznej użyteczności testu warunku sine qua non w objaśnianiu
przyczynowości w: A. Łopatka, B. Kunicka – Michalska, S. Kiewlicz (red.), Prawo – społeczeństwo – jednostka.
Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003, s. 383 i n., tenże,
Wybrane aspekty ontologicznych i normatywnych podstaw przypisania skutku, Kwartalnik Prawa Publicznego
2004, z. 4, s. 12 i n. oraz polemiczne uwagi J. Giezka, Znaczenie testu warunku sine qua non przy wyjaśnianiu
przyczynowości. W odpowiedzi Jubilatowi w: J. Giezek (red.) Przestępstwo – kara – polityka kryminalna.
Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora
Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006, s. 201 i n.
343
Zob. na temat konstrukcji hipotetycznego związku przyczynowego i jego podobieństw do konstrukcji
warunku sine qua non J. Giezek, Przyczynowość oraz przypisanie…, s. 172 i n., tenże, Przyczynowość
hipotetyczna a prawnokarne przypisanie skutku, Przegląd Prawa Karnego 1992, z. 7, s. 42 i n., J. Majewski,
Prawnokarne przypisywanie…, s. 92 i n., T. Kaczmarek, O metodologicznej użyteczności…, s. 383 i n.,
M. Bielski, Kryteria…, s. 520 - 521.
344
Jak stwierdza A. Zoll „pomiędzy naruszeniem reguły ostrożności a popełnionym czynem zabronionym musi
zaistnieć związek, który wskazywałby na to, iż bez naruszenia reguły nie doszłoby do dokonania tego czynu,
w tych okolicznościach, w jakich został on popełniony. Zob. A. Zoll, Ogólne zasady odpowiedzialności karnej
w projekcie kodeksu karnego PiP 1990, z. 10, s. 35.
342
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odpowiednim z punktu widzenia przyjętych reguł postępowania w danej dziedzinie życia
społecznego. Wymaga więc odtworzenia właściwego z perspektywy ocen społecznych
w danej sytuacji zachowania i umieszczenia go w miejscu zachowania nieprawidłowego.
Przy czym, jak wskazuje J. Giezek, można rozróżnić kilka postaci takich zachowań
alternatywnych, w zależności od tego z jaką postacią zachowania będą one porównywane.
I tak w przypadku zachowania stanowiącego działanie, alternatywę dla niego stanowić będzie
mogła bądź całkowita pasywność ze strony potencjalnego sprawcy, bądź też odpowiednio
zmodyfikowana aktywność. Zastosowanie tej drugiej formuły będzie możliwe wówczas,
gdy cechę decydującą o nieodpowiedniości, nieprawidłowości zachowania sprawcy będzie
można zmodyfikować tak, aby otrzymać prawidłowe zrealizowanie przez niego
odpowiednich czynności. Jacek Giezek posługuje się w tym kontekście pojęciem zachowań
immanentnie i modalnie nieodpowiednich345.
W ramach przypisania odpowiedzialności karnej za przestępstwo nadużycia zaufania
niejednokrotnie możliwe będzie formułowanie zarówno jednej, jak i drugiej postaci
alternatywnego w stosunku do działania sprawcy prawidłowego zachowania. Wyobraźmy
sobie szkodę wyrządzoną w wyniku niewykonania przez kontrahenta umowy, zawartej przez
osobę reprezentującą podmiot o którym mowa w art. 296 k.k., np. spowodowaną
niezwróceniem udzielonej pożyczki. W tej sytuacji możliwa będzie analiza szkody z punktu
widzenia zarówno całkowitej pasywności potencjalnego sprawcy (nie zawarcia umowy), jak
i zastąpienia określonych działań alternatywnym, właściwym postępowaniem sprawcy
(np. uzyskaniem poręczenia pożyczki przez inny podmiot). Wybór odpowiedniej sytuacji
alternatywnej będzie uzależniony od dokładnego zbadania odpowiednich uprawnień
i obowiązków agenta oraz faktycznych możliwości jego operowania, uzależnionych
od sytuacji rynkowej, prowadzonych negocjacji, itd. Wydaje się zresztą, że nie zawsze będzie
możliwe ustalenie wyłącznie jednej alternatywy.
Natomiast w przypadku gdy zachowanie sprawcy przybierze postać określonej
pasywności, a więc polegać będzie na zaniechaniu, to prawidłowe zachowanie alternatywne
musi stanowić działanie, którego od sprawcy oczekiwano346. Nie oznacza to jednak wcale,
że w takim przypadku nie będziemy mieli nigdy do czynienia z wielością zachowań
alternatywnych. Nieraz bowiem, a może wręcz w większości przypadków, w rzeczywistości
345

Zachowania immanentnie nieodpowiednie polegać będą na takich czynnościach, których nie da się
zrealizować tak, aby związane z nimi ryzyko stało się w jakichkolwiek warunkach możliwe do zaakceptowania,
zob. J. Giezek, Zgodne z prawem zachowanie alternatywne jako kryterium przypisania skutku, Kwartalnik
Prawa Publicznego 2004, z. 4, s. 51 i n.
346
J. Giezek, Zgodne z prawem…, s. 52.
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rynkowej nie będzie istniał jeden prawidłowy i oczywisty sposób zabezpieczenia interesów
majątkowych przedsiębiorstwa i jedna metoda uniknięcia szkody.
Wydaje się, że stosowanie testu hipotetycznej przyczynowości w kontekście
realizacji

znamion

przestępstwa

nadużycia

zaufania

nie

sprowadza

się

jedynie

do mechanizmu weryfikowania wystąpienia szkody i możliwości przypisania jej wyrządzenia
osobie odpowiedzialnej. Może zostać wykorzystany również do stwierdzenia czy w ogóle
szkoda wystąpiła oraz do oceny jej wartości. W konsekwencji stanowi mechanizm służący
konstruowaniu stanu faktycznego pojmowanego jako szkoda, a nie tylko badaniu związku
pomiędzy zachowaniem sprawcy a ustaloną innymi metodami szkodą, statuując w tej materii
określone ograniczenia. Nie każdy zatem uszczerbek majątkowy jest prawnokarnie
relewantną na gruncie art. 296 k.k. szkodą.
Takie ujęcie może budzić pewne wątpliwości. Podkreśla się bowiem w literaturze,
że konstrukcja obiektywnego przypisania skutku służy badaniu powiązania pomiędzy
zachowaniem potencjalnego sprawcy a skutkiem, ma więc weryfikacyjny charakter. Najpierw
bowiem musimy dysponować wyjściowymi elementami w postaci precyzyjnie opisanego
zachowania sprawcy oraz skutku, aby następnie badać istniejący pomiędzy nimi związek347.
Wydaje się jednak, że wątpliwości te nie są uzasadnione. Nie uwzględniają one
faktu, że wykazanie szkody majątkowej jako znamienia skutku cechuje się swoistymi
trudnościami. Opisy skutku odnoszą się z reguły do realnych zjawisk, występujących
w świecie przyrody czy też w świecie zjawisk społecznych. Z reguły mogą one być
zaobserwowane i opisane niezależnie od wyodrębnienia jakiejkolwiek ich przyczyny.
Tymczasem szkoda majątkowa takim zjawiskiem nie jest. Używając pojęcia szkody
majątkowej konstruujemy opis jakiegoś stanu rzeczy zawsze w kontekście jego alternatywy.
Stwierdzenie, że jakaś osoba doznała szkody majątkowej oznacza zawsze dokonanie
porównania stanu jej majątku z jakimś stanem istniejącym w przeszłości lub stanem
hipotetycznym. Bez dokonania takiej oceny nie można mówić o powstaniu szkody.
W konsekwencji o szkodzie majątkowej nie można mówić bez odwoływania się do zdarzenia,
z którym, chociażby prima facie, jej powstanie łączymy, niezależnie zresztą od tego czy ma to
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Jak stwierdza T. Sroka, „podstawą odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe jest w pierwszej
kolejności ustalenie, że w określonym stanie faktycznym wystąpiła taka zmiana w rzeczywistości, która
odpowiada desygnatom skutku stanowiącego znamię określonego typu czynu zabronionego. Stwierdzenie
z kolei zaistnienia w stanie faktycznym określonego skutku powoduje konieczność ustalenia, że dana osoba
może być uznana za sprawcę owej zmiany w rzeczywistości w rozumieniu prawa karnego. Dla stwierdzenia
sprawstwa jest konieczne wykazanie odpowiedniej więzi łączącej czyn sprawcy z zaistniałym skutkiem,
zaś podstawą ustalenia tej więzi jest tzw. obiektywne przypisanie skutku”, zob. T. Sroka, Odpowiedzialność
karna za niewłaściwe leczenie. Problematyka obiektywnego przypisania skutku, Warszawa 2013, s. 40, por.
J. Giezek w: R. Dębski et al., System…, s. 419.
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na celu obarczenie kogokolwiek odpowiedzialnością. W konsekwencji już sam proces
identyfikacji znamienia skutku (wykazania szkody) pociąga za sobą konieczność ustalenia
opisu

zachowania,

które

szkodę

wywołało

oraz

przeprowadzenia

rozumowania

co do hipotetycznego stanu rzeczy.
Ustawodawca w konstrukcji art. 296 § 1 k.k., za pomocą normatywnego odwołania
do uprawnień i obowiązków podmiotu tego przestępstwa, opisał zachowanie, z którym wiąże
powstanie szkody. Ponieważ zachowanie to nie zostało w żaden sposób doprecyzowane,
w istocie z istnieniem szkody można wiązać każde ludzkie zachowanie, które spełnia wymogi
nakładane na nie w prawie karnym. Najczęściej zresztą zarówno wartość szkody,
jak i wskazanie tego zachowania będzie miało początkowo dość intuicyjny charakter. Wydaje
się, że już na samym początku konstruowania opisu ewentualnego przestępstwa z art. 296
k.k., konieczne będzie prowadzenie szerokich analiz hipotetycznych. Użytecznym narzędziem
w tym zakresie będzie właśnie weryfikacja skutków zrealizowania prawidłowego zachowania
alternatywnego. Test taki polegać będzie na zastąpieniu zachowania, które rzeczywiście
nastąpiło, zachowaniem, które stanowiłoby prawidłowe postępowanie agenta, a więc byłoby
właściwym wykorzystaniem uprawnienia lub dopełnieniem odpowiedniego obowiązku.
Następnie należy każdorazowo porównać istniejący stan majątkowy pokrzywdzonego
ze stanem, który istniałby w przypadku prawidłowego zachowania zarządcy348. Każdorazowe
przeprowadzenie tego rodzaju testu będzie umożliwiało modyfikację opisu szkody
majątkowej jako znamienia skutku i jej wartości. A zatem pojęcie szkody majątkowej nie ma
charakteru ontologicznego, lecz wskazanie jego desygnatu wymaga odniesienia się
do systemu normatywnego.
Tymczasem niestety w praktyce organów wymiaru sprawiedliwości można
zauważyć pewną niedbałość czy też nieprzywiązywanie wagi do opisu zachowania
sprawczego oraz dokładnego wskazania tych elementów, które decydują o powstaniu szkody.
W praktyce niechętnie prowadzi się rozważania o charakterze hipotetycznym, a w każdym
razie niezbyt często daje się im wyraz w uzasadnieniach pism i decyzji procesowych. Jako
zobrazowanie tego problemu niech posłużą następujące przykłady.
Pierwszy stanowić będzie stan faktyczny postępowania o sygn. XIV K 349/05/S,
prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie349. Sprawa
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Pomijam w tym miejscu kwestię analizy chwili, na którą taki stan rzeczy należy badać – będzie ona
przedmiotem mojego zainteresowania w dalszej części opracowania.
349
W sprawie akt oskarżenia wniosła Prokuratura Rejonowa w Sieradzu, sygn. 1 Ds 690/05. Sąd pierwszej
instancji wydał wyrok skazujący w dniu 17 kwietnia 2007 roku. Od tego wyroku apelację wniósł obrońca
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dotyczyła przedstawiciela handlowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącej
działalność polegającą na hurtowej sprzedaży grzejników. Oskarżony zajmował się
nawiązywaniem kontaktów handlowych i sprzedażą grzejników m.in. deweloperom
i w ramach swojej pracy kontaktował się z inną spółką, która była zainteresowana
nabywaniem tego sprzętu. Następnie sprzedał on tej spółce, w ramach kilku transakcji, towar
za kwotę łącznie 420 323,77 złotych, w trybie sprzedaży z odroczonym terminem płatności.
Kontrahent nie uregulował zapłaty za te faktury w kwocie łącznie 311 933,92 złotych.
Podpisując umowy i wydając sprzęt oskarżony naruszył liczne wewnętrzne regulacje
w spółce, w szczególności dotyczące badania wiarygodności kontrahenta, nie sprawdził jego
możliwości płacowych i zgodził się na zapłatę z odroczonym terminem płatności, która
to forma była zastrzeżona tylko dla wywiązujących się ze swoich zobowiązań kontrahentów
i do umów opiewających na znacznie niższe kwoty (do 50 000 złotych)350. Jako szkodę –
zarówno w akcie oskarżenia, jak i następnie w wyroku skazującym – potraktowano
wierzytelność spółki, w której imieniu działał oskarżony, wynikającą z wystawionych faktur
VAT. Obejmowała ona więc wartość grzejników oraz marżę firmy i VAT.
W istocie z opisu czynu zawartego w akcie oskarżenia (nie modyfikowanego
następnie w orzeczeniach sądowych) nie wynikało precyzyjnie, czy oskarżonemu zarzucono
nadużycie uprawnienia czy niedopełnienie obowiązków351. Zachowanie sprawcze opisano
jako zawarcie przedmiotowej umowy, a nadto wymieniono wszystkie naruszenia
wewnętrznych reguł obowiązujących sprzedawców. Nie przeprowadzono natomiast wyraźnie
rozumowania co do hipotetycznego związku przyczynowo – skutkowego. Pewną namiastką
tego rodzaju rozważań było jedynie stwierdzenie sądu pierwszej instancji (podzielone przez
instancję odwoławczą), że oskarżony po prostu nie powinien był zawierać przedmiotowej
umowy.
Problem jednak polega na tym, że przy zastosowaniu tego rodzaju hipotetycznego
rozumowania, nie da się uzasadnić przypisania szkody w takiej wysokości, w jakiej została
ona zaakceptowana przez sądy obu instancji. Jeżeli bowiem karnoprawnie relewantnym
zachowaniem, stanowiącym nadużycie uprawnienia, była w ogóle sprzedaż sprzętu
niewiarygodnemu podmiotowi, który nie był w stanie za ten sprzęt zapłacić, to jako
i oskarżyciel posiłkowy. Orzeczenie zostało utrzymane w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia
18 września 2007 roku, sygn. IV Ka 1049/07.
350
Aby obejść tę regułę oskarżony w ramach w rzeczywistości jednej transakcji, wystawił kolejno kilka faktur,
tak aby w żadnej z nich kwota sprzedaży nie przekraczała granicy 50 000 złotych.
351
Opis czynu – tak jak ma to miejsce w zdecydowanej większości przypadków – zawierał wskazanie zarówno
na nadużycie uprawnień jak i niedopełnienie obowiązków, przy czym nie opisano, które konkretnie zachowania
oskarżonego stanowiły jedną bądź drugą formę realizacji znamion przestępstwa.
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hipotetyczny stan rzeczy należy traktować sytuację, w której do zawarcia umowy w ogóle
by nie doszło. W efekcie jako szkodę należałoby traktować nie tyle kwotę należności
kontrahenta, co samą wartość utraconych grzejników. Wszak prawidłowe, zgodne z regułami
zachowanie oskarżonego nie mogłoby w takim ujęciu w żadnym wypadku doprowadzić
do osiągnięcia zysku ze sprzedaży. Zaliczenie w poczet szkody zysków ze sprzedaży
wymagałoby poczynienia ustaleń, zgodnie z którymi grzejniki, które wydano, zostałyby
w tym samym czasie sprzedane innemu podmiotowi, który by za nie w terminie zapłacił.
Możliwa jest także inna perspektywa, w ramach której odpowiedzialności
oskarżonego doszukiwać się będziemy nie tyle w samym działaniu, polegającym na zawarciu
umowy i wydaniu sprzętu, co na nieuzyskaniu odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty,
niedopełnieniu określonych obowiązków. Jeżeli bowiem uznać, że miał on obowiązek
zawarcia umowy bez odroczenia terminu płatności, wymagając od kontrahenta najpierw
zapłaty ceny, to oczywiście jego zachowanie można byłoby analizować w kontekście jego
niedopełnienia. Tyle że w takim ujęciu zupełnie inaczej wyglądać będzie hipotetyczny
przebieg wydarzeń. Wykazanie szkody wymagać będzie ustalenia, że z pewnością kontrahent
zgodziłby się na tego rodzaju warunki i zapłaciłby cenę. W przedmiotowym stanie
faktycznym poczynienie tego rodzaju ustaleń było jednak niemożliwe, odbiorca grzejników
bowiem w ogóle na chwilę zawarcia umowy nie dysponował takimi środkami pieniężnymi
i nie był w stanie zawrzeć umowy na takich warunkach. Wobec powyższego należy więc
uznać, że sąd nieprawidłowo wyznaczył wartość szkody.
Przykład drugi został zaczerpnięty z postępowania przed Sądem Rejonowym
dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, sygn. III K 1055/06352. W sprawie spółka akcyjna,
zajmująca się nadawaniem programów telewizyjnych, zakupiła od zagranicznego wydawcy
prawa do emisji serialu telewizyjnego. Do podpisania umowy doszło z naruszeniem
wewnętrznych reguł postępowania osób zarządzających spółką (nabyciu serialu sprzeciwiała
się osoba odpowiedzialna za merytoryczną stronę programu, w którym serial miał być
nadawany). Zakupiono licencję na nadawanie serialu na określony czas, ale następnie nie
podjęto odpowiednich czynności, aby program wyemitować. W efekcie okres licencji upłynął
i serialu nie wyemitowano.
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Postępowanie zostało wszczęte na skutek aktu oskarżenia wniesionego przez Prokuraturę Okręgową
Warszawa – Praga w Warszawie, sygn. V Ds 12/05. Wyrokiem z dnia 16 grudnia 2011 roku Sąd Rejonowy
dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie uniewinnił dwóch, spośród trzech oskarżonych o popełnienie
przestępstwa z art. 296 § 3 k.k., a jednego oskarżonego skazał. Apelację od tego wyroku wniósł jedynie
oskarżyciel publiczny, a orzeczenie zostało utrzymane w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 25 lipca 2012 roku, sygn. X Ka 656/12.
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Zarzuty w sprawie postawiono trzem osobom – członkowi zarządu spółki, który
wyraził zgodę na zakup serialu, osobie reprezentującej spółkę, która prowadziła negocjacje
i zawarła umowę oraz osobie na stanowisku kierowniczym, która podejmowała decyzje
w kwestii emisji programów. Przy czym w skardze oskarżyciela zachowanie dwóch
pierwszych osób opisano – traktując jako jeden czyn – niejako dwuetapowo, jako nadużycie
uprawnień, które doprowadziło do zawarcia umowy oraz późniejsze niedopełnienie
obowiązków, które skutkowało brakiem emisji programu. Natomiast w stosunku do trzeciego
oskarżonego opis czynu dotyczył wyłącznie tego drugiego elementu (osoba ta nie brała
udziału w negocjacjach i była przeciwna zawarciu umowy). Jednocześnie w stosunku
do każdego z oskarżonych ustalono taką samą wysokość szkody, którą utożsamiano z kwotą,
którą spółka zapłaciła za zakup licencji.
Sąd rozpoznający sprawę uniewinnił dwóch pierwszych oskarżonych, uznając
ostatecznie, że nie doszło do nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku w toku
negocjacji i przy podpisaniu umowy, oraz uznając, że do ich kompetencji nie należała decyzja
o emisji serialu. W tym zakresie nie badał więc wysokości szkody. Natomiast za winnego
uznano trzeciego z oskarżonych, którego zachowanie opisano jako doprowadzenie
do niewyemitowania serialu. Niewątpliwie więc stanowiło ono ewentualne niedopełnienie
obowiązku, a za zachowanie alternatywne należy uznać podjęcie odpowiednich działań,
skutkujących emisją w okresie ważności licencji. Z taką jednak perspektywą stoi
w sprzeczności zaakceptowanie przez sądy pierwszej i drugiej instancji wartości szkody
przyjętej przez prokuratora, w wysokości ceny zapłaconej za materiał. Wszak porównując
stan majątkowy spółki, który rzeczywiście wystąpił po wygaśnięciu licencji, z hipotetycznym
stanem rzeczy, który miałby miejsce w przypadku emisji serialu, w żaden sposób nie można
ustalić różnicy pomiędzy nimi w wysokości kwoty, którą zapłacono za licencję. Została ona
bowiem wydatkowana wcześniej, jeszcze zanim doszło do niedopełnienia obowiązku i nie
mogła być odzyskana za pomocą jakiegokolwiek alternatywnego działania osoby, do której
obowiązków należało ustalanie, które programy w jakim czasie są emitowane.
Przeprowadzenie hipotetycznych ustaleń pozwala jedynie na ustalenie, że doszło
do wyrządzenia szkody np. w postaci utraconych zysków z reklam, i to przy założeniu,
że byłyby one wyższe, niż uzyskane podczas emisji innych programów, bądź też konieczne
było poniesienie kosztów na zakup programów, które emitowane były zamiast zakupionego
serialu. Kwestia wydatkowania kwoty na zakup serialu w kontekście zachowania osoby
odpowiedzialnej za jego emisję pozostaje bowiem bez znaczenia.
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Powyższe przykłady pokazują, że czynienie ustaleń hipotetycznych, opartych
na prawidłowym alternatywnym zachowaniu ewentualnego sprawcy, stanowić będzie
na gruncie odpowiedzialności za przestępstwa z art. 296 k.k. nie tylko element weryfikacji
normatywnego powiązania zachowania ze skutkiem, ale również podstawowy mechanizm
służący ustaleniu istnienia skutku i wartości szkody majątkowej. Nadto winien on służyć
odpowiednio wnikliwej analizie całości działalności (lub pasywności) ewentualnego sprawcy
w perspektywie określonego przedsięwzięcia gospodarczego, tak aby możliwe było takie
opisanie czynu realizującego znamiona przestępstwa, które rzeczywiście będzie obrazowało
całość jego negatywnych gospodarczych konsekwencji. Nie zawsze zresztą będzie to łatwe.
Można w tym kontekście podać przykład postępowania, które toczyło się przed Sądem
Okręgowym w Szczecinie pod sygn. III K 301/07353. W postępowaniu tym prezesowi spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością zarzucono przestępstwo nadużycia zaufania, które polegało
na udzieleniu osobie fizycznej w imieniu spółki pożyczki, która następnie nie została
spłacona. Zarówno prokurator, jak i sąd uznali, że wysokość szkody stanowi kwota
rzeczywiście przekazana pożyczkobiorcy, która wyniosła ponad 700 tysięcy złotych.
Tymczasem z ustalonego w sprawie stanu faktycznego wynikało, że spółka, za którą działał
sprawca, w celu udzielenia przedmiotowej pożyczki zaciągnęła w banku kredyt obrotowy
w kwocie łącznie 1 mln złotych, z czego pozostałą część kwoty wydatkowano na pokrycie
kosztów kredytu. Zobowiązanie nie zostało spłacone, a bank przeprowadził egzekucję
z majątku

spółki

na

podstawie

zabezpieczenia

umowy,

jakim

były

hipoteki

na nieruchomościach. Wydaje się, że z perspektywy całości gospodarczego przedsięwzięcia,
należałoby w obliczaniu wartości szkody uwzględnić nie tylko kwotę rzeczywiście udzieloną
w formie pożyczki innej osobie, ale również wszystkie inne działania z tym przedsięwzięciem
bezpośrednio związane, a więc uzyskanie niespłaconego następnie kredytu obrotowego.
Tylko bowiem ujęcie całości tych zachowań, realizowanych w obrębie określonego planu
gospodarczego, którego elementem było uzyskanie kredytu, a następnie udzielenie pożyczki,
oddaje sens zachowań oskarżonego w tej sprawie prezesa spółki. Wystarczy więc ująć
negatywnie oceniane zachowanie sprawcy jako zaciągnięcie kredytu w celu udzielenia
pożyczki kontrahentowi, aby wartość szkody wyniosła łączną kwotę 1 miliona złotych.
W związku z powyższym alternatywne, zgodne z prawem zachowanie z pewnością winno
obejmować brak aktywności w celu uzyskania kredytu.
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Akt oskarżenia w dniu 31 grudnia 2007 roku wniósł prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, sygn.
VI Ds 69/07/Sp. Wyrok skazujący z dnia 19 sierpnia 2011 roku został utrzymany w mocy wyrokiem Sądu
Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2012 roku, sygn. II AKa 165/11.
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W kontekście tak szerokiego, niedookreślonego pojęcia, jakim jest szkoda
majątkowa, jak widać pewne zmiany w opisie zachowania sprawczego, mogą skutkować
radykalnie odmiennym ujęciem skutku. Sytuacja taka z perspektywy funkcji gwarancyjnej
prawa karnego może niepokoić. Dlatego też doniosłą rolę w uwzględnieniu zasady
określoności czynu zabronionego odgrywają tutaj reguły postępowania z dobrem prawnym,
czy też – w kontekście znamion przestępstwa – pojęcie nadużycia udzielonych uprawnień
i niedopełnienia obowiązku. Tylko precyzyjne wskazanie i dokładne opisanie naruszonych
reguł postępowania z dobrem prawnym umożliwia prawidłowy opis zachowania sprawcy,
a w konsekwencji – właściwą hipotezę dla wykazania szkody. Nadto należy, uwzględniając
karnoprawny kontekst pojęcia szkody majątkowej, wskazać jej szczególne cechy jako
znamienia przestępstwa w prawie karnym.
3.4. Mechanizm wzbogacania pojęcia szkody majątkowej
3.4.1. Uwagi ogólne
Należy w tym momencie przejść do wskazania warunków, pod którymi posługiwanie
się pojęciem szkody majątkowej w prawie karnym może być użyteczne z perspektywy
odpowiedzialności represyjnej, a z drugiej strony – nie będzie naruszało gwarancyjnej funkcji
prawa karnego. Poniższe uwagi nie mają charakteru sztywnych reguł, formuły aplikowalnego
do każdego stanu faktycznego algorytmu, ale winny być traktowane jako zestaw wskazówek
interpretacyjnych, które należy rozważyć w ramach stosowania kanonu funkcjonalnych
dyrektyw wykładni.
W

pierwszej

kolejności

należy

zauważyć,

że

funkcjonowanie

podmiotu

uczestniczącego w obrocie gospodarczym co do zasady polega na dokonywaniu złożonych
operacji, które wiążą się z ponoszeniem kosztów. Zwykle określonym świadczeniom
towarzyszą odpowiednie świadczenia kontrahentów, zaciąganiu zobowiązań – pojawianie się
w majątku roszczeń. Samo stwierdzenie, że szkoda najczęściej przyjmuje postać zmniejszenia
się aktywów, bądź też powiększenia się pasywów w istocie nie oddaje gospodarczego
znaczenia poszczególnych transakcji – przynajmniej w wielu typowych przypadkach
zawierania umów wzajemnych. Wszak nawet przeniesienie określonych walorów na inną
osobę bez jakiejkolwiek podstawy prawnej z reguły spowoduje powstanie roszczenia, choćby
z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Co więcej, wszak wyrządzenie szkody w majątku
mocodawcy z reguły wiązać się będzie z powstaniem obowiązku naprawienia tejże szkody.
W konsekwencji w miejsce utraty aktywów w postaci np. środków na rachunku bankowym,
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w majątku mandanta pojawią się inne – w postaci roszczenia z tytułu obowiązku naprawienia
szkody. Nawet w przypadkach najbardziej banalnych, a jednocześnie wyjątkowo szkodliwych
zachowań zarządców, polegających na wyprowadzaniu walorów z majątku zarządzanych
podmiotów poprzez zawieranie fikcyjnych transakcji gospodarczych z podstawionymi
kontrahentami, trudno mówić o szkodzie w postaci niesymetrycznego ubytku w aktywach.
Perspektywa taka nie oddaje rzecz jasna istoty rzeczy. Wykazanie szkody majątkowej należy
postrzegać jako rzeczywiste naruszenie interesów mocodawcy, a poszczególne transakcje –
w kontekście ich prawdziwego celu i znaczenia gospodarczego. Badając więc problem szkody
należy brać pod uwagę fakt, że nie wszystkie aktywa – nawet nominalnie tej samej wartości –
mają takie samo znaczenie gospodarcze, postrzegać ewentualne efekty działań gospodarczych
z uwzględnieniem ich rzeczywistych skutków dla majątku i możliwości dalszego
funkcjonowania podmiotu oraz dokonywać oceny zabezpieczeń transakcji w kontekście ich
realnej skuteczności.
Po drugie należy znaczenie poszczególnych gospodarczych przedsięwzięć oceniać
poprzez pryzmat celów, które zamierza osiągnąć potencjalny sprawca oraz obiektywnie
pojmowanego interesu gospodarczego mocodawcy. W przypadku, gdy agent podejmuje
wartościowaną decyzję z zamiarem pokrzywdzenia swojego mandanta, szkodę winniśmy
postrzegać w perspektywie zamiaru sprawcy354. Dla zobrazowania tego zagadnienia można
posłużyć się przykładem postępowania, które było prowadzone przed Sądem Rejonowym
dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, sygn. II K 482/02/K355. W sprawie stan faktyczny
przedstawiał się następująco. Prezes zarządu spółdzielni negocjował zakup nieruchomości
wystawionej na sprzedaż za kwotę 200 000 złotych. Ostatecznie, w wyniku negocjacji
sprzedający zgodzili się na zbycie nieruchomości za kwotę 130 000 złotych. Umowa została
jednak zawarta nie ze spółdzielnią, ale z krewnym owego prezesa zarządu. Następnie
późniejszy oskarżony zwrócił się do rady nadzorczej spółdzielni o zgodę na zakup tejże
nieruchomości, już od jej nowego właściciela, za kwotę 300 000 złotych. Rada Nadzorcza
wyraziła zgodę na tę transakcję, zobowiązując prezesa zarządu do prowadzenia dalszych
negocjacji w celu obniżenia ceny. W wyniku tychże „negocjacji” spółdzielnia ostatecznie
nabyła działkę za kwotę 295 000 złotych – w rzeczywistości od jej prezesa. Wydaje się,
że przedmiotowy stan faktyczny należy postrzegać w kontekście całości zamiaru sprawcy,
354

Zob. R. Zawłocki w: M. Błaszczyk et al., Kodeks karny. Część szczególna…, s. 810.
Akt oskarżenia w przedmiotowej sprawie z dnia 11 kwietnia 2002 roku wniosła Prokuratura Okręgowa
w Kielcach, sygn. V Ds 5/02/S. Postępowanie sygn. II K 482/02/K zakończyło się wydaniem w dniu
7 października 2008 roku wyroku skazującego za przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art.
296 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. Wyrok ten został utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego
w Krakowie z dnia 1 października 2009 roku, sygn. IV Ka 582/09.
355
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którego plan sprowadzał się do wykorzystania nadarzającej się okazji zakupu działki
po atrakcyjnej cenie i zamiast nabycia jej bezpośrednio przez spółdzielnię, „podstawienia”
dodatkowej osoby w celu wytransferowania środków pieniężnych ze spółdzielni na własny
rachunek. W tej perspektywie nie ulega wątpliwości, że biorąc pod uwagę zamiar sprawcy,
jako szkodę majątkową należy postrzegać różnicę pomiędzy ceną, którą spółdzielnia
zapłaciła, a ceną, którą mogła ona zapłacić, kupując nieruchomość bezpośrednio od jej
pierwotnego właściciela. W tego rodzaju przypadkach zamiar sprawcy będzie nakierowany
na konkretny, oznaczony w czasie efekt i tenże efekt należy brać pod uwagę oceniając
wartość szkody.
Bardziej skomplikowana sytuacja mieć będzie miejsce w przypadku popełnienia
przestępstwa nieumyślnego. Również wówczas relewantny z perspektywy oceny wystąpienia
szkody majątkowej winien być plan gospodarczy sprawcy, a więc zaplanowany przez niego,
oznaczony efekt podejmowanej decyzji, po jej zdyskontowaniu 356. Zupełnie typową bowiem
sytuacją w obrocie gospodarczym będzie ponoszenie pewnych kosztów w celu osiągnięcia,
w określonej perspektywie czasowej, odpowiednich zysków. Ocena tego rodzaju kosztów
jako szkody majątkowej będzie możliwa wyłącznie z punktu widzenia zamierzonego planu,
a więc zakładanego momentu realizacji całości gospodarczego przedsięwzięcia.
Po trzecie należy pamiętać o subsydiarnej funkcji prawa karnego w stosunku
do przepisów regulujących funkcjonowanie obrotu gospodarczego. Będą to różnorodne
przepisy prawa prywatnego i administracyjnego, w szczególności regulujące stosunki
wewnątrzkorporacyjne w ramach podmiotów konwencjonalnych (osób prawnych, jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej). Zamiarem ustawodawcy nie było,
jak się wydaje, wprowadzenie otwartej formuły odpowiedzialności karnej za długi czy też
za samo niewykonanie zobowiązania. Szkoda majątkowa jest tym właśnie elementem, który
uzasadnia odpowiedzialność karną, determinantą społecznej szkodliwości przestępstwa
nadużycia zaufania w sensie abstrakcyjnym357. Nie można bowiem za taką uznać zamiaru
sprawcy, bowiem z woli ustawodawcy kryminalizacji podlega również nieumyślne
wyrządzenie szkody. Z uwagi na szeroki zakres znaczeniowy pojęcia szkody, a z drugiej
strony chcąc traktować poważnie założenie o subsydiarności prawa karnego, w szczególności
w dziedzinie cywilnoprawnych stosunków majątkowych358 - należy uznać, że zamiarem
ustawodawcy było kryminalizowanie nie każdego przypadku wystąpienia szkody majątkowej
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Zob. D. Czajka, Przestępstwa menedżerskie, Warszawa 2000, s. 98.
Zob. M. Dąbrowska – Kardas, O dwóch znaczeniach…, s. 23 i n.
358
Zob. na ten temat np. S. Żółtek, Prawo…, s. 171 i n., A. Mucha, op.cit., s. 49 i n.
357
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w technicznoprawnym znaczeniu prawa cywilnego, ale przypadków o istotnym rozmiarze
karygodności. Takie ujęcie z jednej strony prowadzi więc do szukania w tym pojęciu
uzasadnienia dla kryminalizacji, a z drugiej – do jej ograniczenia, w szczególności usunięcia
spod zakresu odpowiedzialności karnej przypadków błahych, gdy sama analiza zapisów
księgowych nie odzwierciedla rzeczywistych negatywnych reperkusji danego zdarzenia.
Po czwarte odpowiedzi na pytanie o wyrządzenie szkody należy poszukiwać
w dystynkcji pomiędzy konstrukcją typu czynu zabronionego z naruszenia dobra prawnego
oraz typu z konkretnego narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, a także
w rozróżnieniu pomiędzy konkretnym a jedynie abstrakcyjnym zagrożeniem dla dobra
prawnego. Choć samo stwierdzenie jedynie niebezpieczeństwa szkody nie wyklucza
karalności, to jednak ma fundamentalne znaczenie dla kwalifikacji prawnej. Przestępstwa
z art. 296 § 1 i art. 296 § 1a k.k. zostały bowiem skonstruowane jako typowe przestępstwa
skutkowe, odpowiednio z naruszenia dobra prawnego i z konkretnego narażenia go
na niebezpieczeństwo359.
Wreszcie należy pamiętać, że karnoprawnie relewantna szkoda zawsze będzie
efektem nieprawidłowego postępowania z dobrem prawnym, obiektywnie pojmowanej
wadliwości postępowania agenta. Ostatecznie to stwierdzenie, że doszło do nadużycia
powierzonego uprawnienia lub niedopełnienia obowiązku spoczywającego na sprawcy,
otwierać będzie drogę do przypisania szkody, umożliwiać będzie w ogóle sensowne
mówienie o szkodzie jako znamieniu skutku w prawie karnym. Zawsze więc ten element
będzie w pierwszej kolejności stanowił o fakcie wystąpienia szkody.
Wskazanym wyżej warunkom czy też wskazówkom, służącym ocenie wystąpienia
szkody i jej oszacowaniu można przedstawić zarzut subiektywności oraz względności.
W zależności bowiem od zrekonstruowania interesu mandanta oraz planu gospodarczego
agenta, ów stan istnienia szkody może się przedstawiać różnie. Wydaje się jednak, że jest
to nie do uniknięcia. Szkoda w rzeczywistości bowiem jest pewną konwencją. Jeżeli bowiem
stanowić ma ona różnicę pomiędzy istniejącą wartością majątku mandanta, a wartością, jaką
miałby on w hipotetycznym stanie rzeczy, uwzględniającym alternatywne, zgodne z zasadami
postepowania zachowanie agenta, to należy zauważyć, że pojęcie wartości niemal zawsze
obciążone jest subiektywizmem. Co do zasady bowiem majątek nie będzie przedstawiał się
w formie określonej sumy pieniężnej na rachunku bankowym, ale będzie stanowił
konglomerat różnych dóbr materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań, których wartość
359

Zob. J. Giezek, P. Kardas, Przestępstwo narażającego na wyrządzenie szkody nadużycia zaufania. część 2…,
s. 45, R. Zawłocki, Nowe przestępstwo…, s. 968 – 970.
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dla prowadzącego działalność gospodarczą będzie wynikała przede wszystkim z ich
potencjału dla osiągania zysku.
W rzeczywistości wartość ekonomiczna oznacza zdolność określonego majątku
do dostarczania zysków na przyszłość. Wartość ekonomiczną definiuje się jako kwotę
pieniężną, którą kupujący jest gotów zapłacić w danym momencie w zamian za oczekiwane
w przyszłości przepływy pieniężne. W konsekwencji pojęcie „wartości ekonomicznej”
ma ze swej istoty charakter subiektywny – jest to osąd danej osoby, przeprowadzony
w stosunku do określonego składnika zasobów zaangażowanych w działalność gospodarczą,
np. rzeczy, systemów, praw, środków i instrumentów finansowych, koncepcji biznesowych,
wiedzy, rozwiązań metodologicznych, relacji z klientami i innych zasobów gospodarczych,
co do

możliwości

uznania

danego

składnika

za

źródło

generowania

korzyści

ekonomicznych360. W gospodarce opartej na wymianie dóbr pojęcie wartości najczęściej
będzie utożsamiane z wartością wymienną, a więc zdolnością danego dobra do bycia
przedmiotem wymiany na inne dobro361. W systemie wolnorynkowym z kolei emanacją
wartości wymiennej, przy przyjęciu wielu idealizacyjnych założeń, będzie wartość
rynkowa362. W konsekwencji przekonanie o możliwości abstrakcyjnego ujęcia różnicy
w wartości majątku opiera się na złudzeniu, że wartość ta ma charakter obiektywny.
W rzeczywistości ową „obiektywność” zakładamy dlatego, że ocena tejże wartości jest
dokonywana co do zasady na podstawie analizy przeprowadzonej przez odrębny, niezależny
podmiot, którym w postępowaniu karnym jest najczęściej biegły z zakresu rachunkowości,
finansów, zarządzania, wyceny przedsiębiorstw, itp. Tymczasem również ta ocena będzie
uzależniona od wielu przyjmowanych a priori założeń, w tym często subiektywnych
i nie zawsze do końca uświadamianych przez organy postępowania karnego.
3.4.2. Damnum emergens
Jak wcześniej zaznaczono, rozróżnienie pomiędzy stratami a utraconymi korzyściami
nieco traci na znaczeniu z perspektywy postrzegania szkody przez pryzmat metody
360

Zob. A. Karmańska, Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Warszawa
2009, s. 142 – 143, por. D. Zarzecki, Metody wyceny przedsiębiorstw, Warszawa 1999, s. 25 – 26.
361
Jak zgrabnie zauważył żyjący w XIX wieku brytyjski kupiec S. Bailey, „wartość nie oznacza żadnej cechy
obiektywnej czy tkwiącej w samej naturze przedmiotu, lecz wyłącznie stosunek, w jakim pozostają do siebie
dwa przedmioty jako towary wymienialne”, cyt. za M. Dobb, Teorie wartości i podziału od Adama Smitha.
Ideologia a teoria ekonomii, Warszawa 1976, s. 108.
362
Problem znaczenia wartości rynkowej w kontekście oceny wystąpienia szkody majątkowej będzie
przedmiotem mojego zainteresowania w dalszej części pracy. Na temat pojęcia wartości na gruncie różnych
teorii ekonomicznych zob. Z. Romanow, Teorie wartości i ceny w rozwoju myśli ekonomicznej, Poznań 1995,
s. 19 i n., J. Białynicka – Birula w: A. Sagan (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych. Aspekty
metodologiczne, Kraków 2011, s. 21 – 25.
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różnicowej jej obliczania. Gdy bowiem porównujemy istniejący stan majątkowy ze stanem
hipotetycznym, który istniałby w przypadku odpowiednio dobranego, prawidłowego
zachowania agenta, w granicach takiej różnicy zawsze mieścić się będzie zarówno damnum
emergens jak i lucrum cessans. Często również precyzyjne rozróżnienie pomiędzy tymi
elementami szkody nie będzie w ogóle możliwe do przeprowadzenia. Z reguły bowiem
konkretna operacja gospodarcza nie będzie skutkowała wyłącznie usunięciem jakiegoś
składnika majątku mocodawcy, ale prowadzić będzie do większej ilości przesunięć
o różnorodnym charakterze. W pewnym zakresie możliwe jest wyodrębnienie strat poprzez
porównanie stanu majątku z chwili sprzed popełnienia czynu zabronionego, ze stanem
majątku po jego popełnieniu. Taka perspektywa pomijać będzie co do zasady ewentualne,
możliwe do osiągnięcia zyski. Nie prowadzi ona jednak do całkowitej eliminacji prowadzenia
ustaleń o charakterze hipotetycznym, ponieważ operacje gospodarcze prowadzące wyłączenie
do wyjęcia składników z majątku mocodawcy należą do rzadkości. Najczęściej, choćby
w przypadku prostej umowy sprzedaży, efektem konkretnej decyzji gospodarczej będzie
zarówno wyzbycie się określonych przedmiotów lub zaciągnięcie zobowiązania, jak i nabycie
nowych składników albo uzyskanie roszczenia. W związku z powyższym ustalenia
prowadzone w zakresie wykazania strat nie różnią się dalece od ustaleń w zakresie lucri
cessantis. Tym niemniej, z uwagi na swoisty sposób traktowania utraconych korzyści
w literaturze i orzecznictwie prawa karnego, a także z powodu pewnych odmienności,
związanych w szczególności z ustalaniem stopnia prawdopodobieństwa uzyskania korzyści
oraz wątpliwości związanych z subsydiarną rolą prawa karnego w tym zakresie, problematyka
ta zostanie omówiona oddzielnie.
Choć w literaturze i orzecznictwie w ramach ogólnych uwag poświęconych pojęciu
szkody majątkowej z reguły nie kwestionuje się uznania za szkodę majątkową na gruncie art.
296 k.k. utraty aktywów bądź też obciążenia pasywami 363, a więc zaliczania całości
cywilnoprawnej definicji straty w poczet ujmowanej prawnokarnie szkody majątkowej,
to w kontekście poszczególnych przykładów damni emergentis, kwestia ta nie jest wcale
oczywista.
Wymagającym rozstrzygnięcia zagadnieniem w tym kontekście, wykraczającym
zresztą

poza

problematykę

prawa

karnego,

jest

problem

obciążenia

pasywami.

Jak zaznaczono wcześniej, traktowanie tego rodzaju uszczerbku jako szkody w postaci strat
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Zob. P. Kardas, Szkoda majątkowa…, s. 40, tenże, w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część
szczególna. Tom III…, s. 547, A. Zientara, op.cit., s. 101, I. Sepioło, op.cit., s. 122, a także z najnowszego
orzecznictwa wyrok SA we Wrocławiu z dnia 23 maja 2013 roku, II AKa 118/13, LEX nr 133116.
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budzi pewne wątpliwości również na gruncie prawa prywatnego. Jak jednak zauważono,
prezentowane w tej dziedzinie prawa argumenty mają dla interpretacji znamion typu czynu
zabronionego ograniczone znaczenie, ponieważ odwołują się do funkcji, jakie pojęcie szkody
pełni w prawie prywatnym. W literaturze i orzecznictwie prawnokarnym brak jest na ten
temat pogłębionej refleksji, a akceptacja (lub jej brak) dla ujęcia szkody w rozumieniu
prawnokarnym jako powstania pasywów wynika z przenoszenia na grunt prawa karnego
perspektywy prywatnoprawnej364.
Wielokrotnie decyzje gospodarcze będą wiązały się z powstaniem długu, który
następnie będzie umarzany poprzez przekazanie określonych walorów majątkowych.
W konsekwencji powstanie zobowiązania (powiększenie się pasywów) temporalnie
wyprzedza wykonanie świadczenia (a więc utratę określonych aktywów). Niejednokrotnie
zresztą do tego drugiego etapu w ogóle nie dojdzie, np. z powodu niewypłacalności
lub upadłości zarządzanego podmiotu. W konsekwencji fundamentalne problemy wiążą się
ze stwierdzeniem, które z tych zdarzeń należy uważać za wyrządzenie szkody.
Zobrazowaniu problemów związanych z kwestią obciążenia pasywami posłuży
postępowanie, które toczyło się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie pod sygn.
III K 299/12 (poprzednie sygnatury: V K 909/05 Sądu Rejonowego w Szczecinie, III K 88/08,
III K 216/10)365. Dotyczyło ono mającej miejsce w okresie 1997 – 1998 roku procedury
364

Część autorów jako chwilę powstania szkody postrzega moment wymagalności roszczenia, zob. R. Zawłocki,
Karalna niegospodarność…, s. 643, A. Domarus, op.cit., s. 35. Podobnie na temat szkody jako powstania
lub powiększenia się pasywów zob. uchwała SN z dnia 21 czerwca 1995 roku, I KZP 22/95 LEX nr 20763.
T. Oczkowski jak się wydaje odrzuca utożsamianie powstania lub powiększenia pasywów ze szkodą, ale nie
z uwagi na jego karnoprawną specyfikę, ale na akceptację stanowiska M. Kalińskiego wyrażanego na gruncie
prawa cywilnego, zob. T. Oczkowski, Nadużycie zaufania…, s. 138.
365
Akt oskarżenia w tej sprawie został wniesiony przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie (sygn. V Ds 9/04)
w dniu 30 czerwca 2005 roku. do Sądu Rejonowego w Szczecinie, gdzie początkowo sprawa toczyła się
pod sygn. V K 909/05. Wyrokiem zapadłym dnia 5 lipca 2007 roku część oskarżonych skazano, a w części –
wobec zmiany kwalifikacji prawnej czynu z art. 296 § 3 k.k. na art. 231 § 1 k.k. – postępowanie umorzono
z uwagi na upływ terminu przedawnienia. Następnie wyrokiem z dnia 31 marca 2008 roku, sygn. IV Ka
2014/07, na skutek uwzględnienia wniesionych apelacji sprawa została przekazana sądowi I instancji
do ponownego rozpoznania. Postępowanie toczyło się następnie przed Sądem Okręgowym w Szczecinie, sygn.
III K 88/08 i w dniu 22 grudnia 2009 roku zapadł w sprawie wyrok uniewinniający. Ponownie na skutek apelacji
prokuratora Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 30 czerwca 2010 roku, sygn. II AKa 80/10 uchylił
wyrok sądu I instancji i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpatrzenia. Kolejne
postępowanie toczyło się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie pod sygn. III K 216/10 i w dniu 18 listopada
2011 roku w stosunku do części oskarżonych zapadł wyrok skazujący, a w stosunku do pozostałych
postępowanie umorzono z powodu upływu terminu przedawnienia (tym razem już wobec zmiany kwalifikacji
prawnej czynu na przestępstwo nieumyślne z art. 296 § 4 k.k.). Po raz kolejny na skutek uwzględnienia apelacji
prokuratora wyrokiem z dnia 20 listopada 2012 roku, sygn. II AKa 89/12 Sąd Apelacyjny w Szczecinie uchylił
(po raz trzeci) wyrok sądu I instancji. Czwarte postępowanie w sprawie toczyło się w Sądzie Okręgowym
w Szczecinie pod sygn. III K 299/12 i wyrokiem z dnia 30 czerwca 2014 roku ponownie zostało umorzone
z powodu upływu terminu przedawnienia na skutek zmiany kwalifikacji prawnej na przestępstwo z art. 296
§ 4 k.k. Czwarta z kolei apelacja prokuratora, jak również apelacje obrońców oskarżonych, okazały się
nieskuteczne i Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 15 stycznia 2015 roku, sygn. II AKa 219/14
w części utrzymał zaskarżony wyrok w mocy, a w stosunku do jednego z oskarżonych postępowanie umorzył
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sprzedaży przez gminę atrakcyjnej nieruchomości w centrum miasta pod cele inwestycyjne.
Początkowo jako warunek przystąpienia do rokowań z gminą postawiono wpłatę przez
zainteresowanych zaliczki w wysokości 5 milionów złotych, którą to kwotę wpłaciła pewna
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Po negocjacjach zarząd gminy zgodził się
na przedstawioną przez tę spółkę ofertę i podjęto decyzję o przekwalifikowaniu wpłaconej
zaliczki na zadatek, który przepadałby w przypadku wycofania się oferenta. Następnie jednak,
przed zawarciem umowy przedwstępnej, odbyły się wybory samorządowe w wyniku których
zmienił się zarząd gminy. Pomimo że umowa budziła duże kontrowersje społeczne, zwłaszcza
w elektoracie nowego zarządu (wynikały one głównie z tego, że udziałowcami spółki były
wyłącznie podmioty zagraniczne, a nadto podnoszono, że oferowana cena jest za niska),
kontynuowano negocjacje, poszukując jednocześnie sposobu na ich zerwanie. Spółka będąca
nabywcą nadal była jednak zainteresowana zakupem nieruchomości i na żądanie gminy
wpłaciła pozostałą część ceny (8 milionów złotych). Pomimo to przedstawiciele
sprzedającego przekładali termin podpisania umowy przedwstępnej lub nie stawiali się
w wyznaczonym terminie. Ostatecznie zarząd gminy podjął uchwałę o unieważnieniu
rokowań i rozpoczęciu nowych, w efekcie czego spółce zwrócono wpłacone pieniądze.
Wobec powyższego w dniu 10 marca 1999 roku skierowała ona przeciwko gminie pozew
o zapłatę kwoty 5 milionów złotych, a więc równowartości zadatku. Choć w pierwszej
instancji powództwo zostało oddalone, to sąd odwoławczy, wyrokiem z dnia 9 maja 2002
roku zasądził na rzecz powoda kwotę 5 milionów złotych wraz z odsetkami. Wniesiona przez
gminę kasacja została oddalona przez Sąd Najwyższy 16 grudnia 2003 roku i w konsekwencji
w dniu 9 stycznia 2004 roku gmina dokonała przelewu zasądzonej kwoty wraz z odsetkami
(łącznie ponad 9,5 miliona złotych) na rzecz niedoszłego kontrahenta. Co interesujące,
na długo przed zakończeniem procesu cywilnego, jeszcze w 1999 roku, będąca przedmiotem
sprawy nieruchomość została ostatecznie sprzedana przez gminę innemu podmiotowi
i to za kwotę 14,5 miliona złotych, a więc o 1 500 000 złotych wyższą, niż kwota oferowana
pierwotnie przez powodową spółkę. Ostatecznie członkom zarządu miasta postawiono zarzut
popełnienia przestępstwa z art. 296 § 3 k.k. Jako szkodę prokurator wskazał kwotę
5 milionów złotych, a więc bez uwzględnienia odsetek, mimo że zostały zapłacone razem
z należnością główną, oraz bez wzięcia pod uwagę kwoty uzyskanej ze sprzedaży
nieruchomości z zyskiem.

z powodu jego zgonu. W konsekwencji wyrok w sprawie uprawomocnił się po ponad 9 latach i 6 miesiącach
od wniesienia aktu oskarżenia i dokładnie po 11 latach od wszczęcia śledztwa.
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W toku przedmiotowego postępowania zarówno prokurator jak i sąd po raz pierwszy
rozpoznający sprawę szkody upatrywali – choć bez jakiegokolwiek uzasadnienia –
w wypłacie zasądzonej kwoty na rzecz spółki. Tymczasem sąd rozpatrujący sprawę
po raz trzeci (sygn. III K 216/10) uznał za szkodę samo powstanie zobowiązania do zapłaty
równowartości zadatku. Powołując się na uchwałę SN z 21 czerwca 1995 r., I KZP 22/95 Sąd
Okręgowy w Szczecinie stwierdził, że skoro pod pojęciem szkody rozumieć należy zarówno
utratę aktywów, jak i obciążenie pasywami, to wyrządzenie szkody nastąpiło w chwili
powstania zobowiązania do zapłaty – a więc po odebraniu wezwania do zapłaty,
skierowanego przez spółkę366. Kwestia ta miała o tyle fundamentalne znaczenie, że przyjęcie
jako chwili dokonania przestępstwa momentu, w którym roszczenie stało się wymagalne,
prowadziło do stwierdzenia upływu terminu przedawnienia przestępstwa w stosunku do tych
członków Zarządu Gminy, którym sąd przypisał działanie nieumyślne.
Z taką perspektywą nie zgodził się rozpatrujący apelację prokuratora Sąd Apelacyjny
w Szczecinie, który w dość osobliwym wywodzie wypowiedział się następująco: „nie są
przy tym przekonujące rozważania Sądu I instancji odwołujące się do cywilistycznej
instytucji wymagalności zobowiązania, bowiem w doktrynie i orzecznictwie cywilnym,
a i karnym, nie ma wątpliwości, iż szkoda majątkowa obejmuje szkodę rzeczywistą (damnum
emergens), jak i utracone korzyści (lucrum cessans), co zresztą w swoich rozważaniach
trafnie zauważa Sąd I instancji, odwołując się także do zaakceptowanego w orzecznictwie
i piśmiennictwie, choć z pewnymi zastrzeżeniami, poglądu SN wyrażonego w uchwale
z 21 czerwca 1995 r. I KZP 22/95 OSNKW 1995/9-10/58 na gruncie art. 1 § 1 ustawy
o ochronie obrotu gospodarczego. Strata rzeczywista polega na zmniejszeniu majątku
poszkodowanego wskutek zdarzenia sprawczego. Pod pojęciem lucrum cessans rozumie się
korzyści, których pokrzywdzony został pozbawiony, a które mógłby uzyskać, gdyby mu
szkody nie wyrządzono. (…) damnum emergens to zmniejszenie pozycji czynnych majątku
poszkodowanego bądź zwiększenie pozycji biernych tego majątku, a lucrum cessans
to niepowiększenie się pozycji czynnych majątku poszkodowanego, mimo że powiększenie
nastąpić powinno. Zatem zasadnie zauważa prokurator, iż przecież wezwanie do zapłaty nie
spowodowało jeszcze uszczuplenia majątku Gminy, nastąpiło to dopiero z momentem
wypłaty 5 mln zł wraz z odsetkami, co nastąpiło właśnie 9 stycznia 2004 r. Nadto nie można

366

Co prawda w swoim wywodzie Sąd Okręgowy wspomina o „powstaniu zobowiązania”, ale ponieważ chwilę
tą utożsamia z momentem wezwania dłużnika do zapłaty, to należy chyba uznać, że ma na myśli moment
wymagalności zobowiązania.
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pominąć faktu, iż przecież Gmina (…) nie uznawała roszczenia i też z tego powodu
bezpodstawne jest stanowisko Sądu I instancji”367.
Jak łatwo zauważyć, wywód ten jest wewnętrznie sprzeczny. Sąd Apelacyjny
co prawda stwierdza, że powołaną uchwałę SN akceptuje „z pewnymi zastrzeżeniami”
(nie wyjaśnia przy tym, jakie to zastrzeżenia), ale następnie odwołuje się do stanowiska
zaczerpniętego z nauki prawa cywilnego, zgodnie z którym obciążenie pasywami jak
najbardziej stanowi szkodę. Jeśliby uznać, że szkodą majątkową jest powiększenie pasywów,
to oczywiście powstanie zobowiązania musi stanowić szkodę. Co więcej, upatrywanie
wyrządzenia szkody w momencie wymagalności zobowiązania jest już w takim ujęciu
formułą zawężenia zakresu jej desygnatów, przesuwa bowiem moment powstania szkody
z chwili powstania zobowiązania do wypłaty równowartości zadatku, na chwilę jego
wymagalności. Sąd Apelacyjny, twierdząc za prokuratorem, że po wezwaniu do zapłaty nie
doszło jeszcze do uszczuplenia majątku Gminy, pojęcie majątku rozumie w sposób wąski,
ograniczając je wyłącznie do aktywów. W takim znaczeniu pojawia się ono w wielu
przepisach z dziedziny prawa cywilnego, choć niekiedy używane jest również w znaczeniu
szerszym, obejmującym zarówno aktywa jak i pasywa368. Problem jednak w tym,
że akceptacja poglądu, zgodnie z którym za szkodę należy postrzegać powiększenie pasywów
prowadzi do szerszego rozumienia tego pojęcia niż tylko jako uszczuplenia majątku
(ujmowanego wąsko). Natomiast rozważania nad problematyką utraconych korzyści w ogóle
analizowanego problemu nie dotyczą. Wydaje się wręcz, że Sąd Apelacyjny istoty problemu
nie zauważył, a zaproponowane rozwiązanie miało charakter czysto intuicyjny. Nie oznacza
to oczywiście z góry, że stanowisko takie jest błędne.
Intuicyjność w postrzeganiu chwili wystąpienia szkody jest przy tym nad wyraz
widoczna, jeśli przyjrzeć się przypadkom, gdy do spłaty zaciągniętego zobowiązania w ogóle
nie dochodzi. Nie stanowi w orzecznictwie sądowym problemu utożsamianie szkody
z zaciągnięciem zobowiązania bądź przejęciem na mandanta zobowiązania innej osoby
wówczas, gdy np. z powodu upadłości do jego spłaty nigdy nie dochodzi369.
367

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 listopada 2012 roku, II AKa 89/12, LEX nr 1237951.
Zob. W.J. Katner w: Z. Banaszczyk et al., System…, s. 1298.
369
W analizowanych w toku badań aktowych postępowaniach sądy uznawały za szkodę powstanie zobowiązania
wówczas, gdy do jego uregulowania nie doszło przed wydaniem wyroku. Przykładowo w postępowaniu
prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Nowej Hucie sygn. II K 1405/03/N jako szkodę potraktowano
konieczność spłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością będącą poręczycielem, pożyczki zaciągniętej
przez inną spółkę. Samo powstanie zobowiązania potraktował jako szkodę stanowiącą znamię przestępstwa z art.
296 § 1 k.k. również Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach w wyroku z dnia 28 września 2009 roku,
sygn. III K 485/09, Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 6 maja 2011 roku, XXI K 154/05, a także
Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 10 stycznia 2014 roku, VIII K 301/08, w którym szkodę
majątkową utożsamiano z koniecznością utworzenia rezerwy na wierzytelność sporną. Natomiast
368
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Należy więc rozważyć, na ile obciążenie pasywami należy traktować jako szkodę
majątkową z punktu widzenia prawa karnego. Zagadnienie to może być rozpatrywane z kilku
perspektyw.
W pierwszej kolejności warto zauważyć, że w tym przypadku, w przeciwieństwie
do utraty aktywów, naruszenie interesów majątkowych ma co do zasady charakter pośredni.
W istocie bowiem powstanie zobowiązania, będące niejako „lustrzanym odbiciem” cudzego
roszczenia, jest jedynie „zarezerwowaniem” jakiegoś składnika majątku na rzecz spełnienia
przyszłego świadczenia. W tym sensie ocena powstania pasywów jako szkody zawsze mieć
będzie charakter prospektywny, skierowany na przyszłość, na moment wykonania
zobowiązania. Nie oznacza to jednak, że sytuacja taka nie powoduje żadnych negatywnych
skutków gospodarczych już wcześniej.
Od strony cywilnoprawnej problem ten został omówiony uprzednio (zob. rozdział
1.3).
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lub powiększenie się pasywów traktuje się jako szkodę w postaci straty na równi z utratą
aktywów, choć orzecznictwo Sądu Najwyższego wprowadziło w tym zakresie obostrzenie
w postaci wymagalności zobowiązania. Należy jednak odnotować jednostkowe, choć
nie pozbawione argumentacyjnych walorów stanowisko M. Kalińskiego, którego zdaniem
do wyrządzenia szkody dochodzi dopiero w momencie spłaty zobowiązania. Nie sposób
bowiem nie zauważyć, że chwila wymagalności niczego jeszcze w prospektywnym
charakterze obciążenia pasywami nie zmienia – nadal pasywa są jedynie „rezerwacją”
w majątku dłużnika określonych aktywów, do których uzyskania wierzyciel może jednak
od tego momentu wykorzystać określone mechanizmy przymusu państwowego.
Nieco
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Zobowiązania w sensie bilansowym są po prostu zewnętrznymi źródłami finansowania
podmiotu gospodarczego, czyli stanowią wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek
wykonania świadczeń, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych
aktywów jednostki370.
Po pierwsze więc wielkość pasywów ma wpływ na (dodatni lub ujemny) wynik
finansowy podmiotu. Przychody i koszty są zdarzeniami wpływającymi na wielkość aktywów
we wskazanych wyżej wyrokach Sądu Okręgowego w Szczecinie i Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
oraz w wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12 czerwca 2006, sygn. III K 213/03 oraz zapadłym
w wyniku apelacji od tego wyroku, wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 stycznia 2007 roku,
II AKa 235/06, a więc w sprawach gdzie doszło do umorzenia zobowiązania poprzez dobrowolną spłatę
lub egzekucję komorniczą, sądy utożsamiały wyrządzenie szkody ze spełnieniem świadczenia.
370
Zob. K. Kostyk – Siekierska w: W. Hasik, B. Iwasieczko, A. Kaczmarczyk, J. Koczar, K. Kostyk-Siekierska,
M. Kotłowska, B. Nita (red.), P. Oleksyk, K. Piotrowska, P. Wanicki, Podstawy rachunkowości, Wrocław 2017,
s. 53.
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i pasywów, stanowiących w sensie bilansowym niejako dwie strony tego samego zjawiska –
kapitał podmiotu (aktywa) i jego źródła finansowania (pasywa). Podstawą ustalania wyniku
finansowego podmiotu gospodarczego, np. spółki akcyjnej, jest rachunek zysków i strat, czyli
zestawienie przychodów i kosztów za pewien okres czasu (np. rok bilansowy) 371. I tak pojęcie
przychodów i zysków ustawa o rachunkowości372 definiuje jako uprawdopodobnione
powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej
wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań,
które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny
sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli, natomiast koszty i straty
jako uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych,
o
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w

formie

zmniejszenia

wartości

aktywów,

albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału
własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez
udziałowców lub właścicieli373. W perspektywie bilansowej więc zmiany w zakresie aktywów
i pasywów w tożsamy sposób wpływają na wynik finansowy i osiąganie zysku.
Konsekwencją ponoszenia wszystkich kosztów, a więc również wykazywania zobowiązań
przez spółkę kapitałową jest zmniejszenie wyniku finansowego, co prowadzi do ograniczenia
możliwości wypłaty dywidendy (zob. art. 191 § 1 k.s.h. w stosunku do spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością i art. 347 § 1 k.s.h. w stosunku do spółki akcyjnej). Należy jednak
zaznaczyć, że kodeks spółek handlowych nie przewiduje generalnego obowiązku pokrycia
straty netto (ujemnego wyniku finansowego) w roku następującym po roku, w którym została
ona poniesiona. Wynikający z art. 231 § 2 pkt 2 i art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. obowiązek
powzięcia uchwały walnego zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) o podziale zysku
lub pokryciu straty ma bowiem bardzo ogólny charakter i uchwała taka może polegać np.
na podjęciu decyzji, że strata zostanie pokryta z zysku z lat następnych374.

371

Zob. A. Opalski, Kapitał Zakładowy. Zysk. Umorzenie, Warszawa 2002, s. 107 i n., I. Komarnicki,
Obowiązek pokrycia straty w spółce kapitałowej, PPH 2001, z. 8, s. 12 i n.
372
Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 395 z późn.
zm.
373
Zob. art. 3 ust. 1 pkt 30 i 31 ustawy o rachunkowości. Jak więc łatwo zauważyć, strata w ujęciu bilansowym
różni się istotnie od pojęcia straty na gruncie prawa cywilnego.
374
Zob. I. Komarnicki, op.cit., s. 16, A. Opalski w: A. Opalski (red.), M. Goszczyk, R. Pabis,
M. Rodzynkiewicz, A.W. Wiśniewski, Kodeks spółek handlowych. Tom IIIb. Spółka akcyjna. Komentarz do art.
393 – 490, Warszawa 2016, s. 70, M. Stanik w: T. Bieniek, K. Bilewska, B. Borowy, M. Chomiuk, D. CzuraKalinowska, Z. Jara (red.), A. Kamińska, A. Krysik, D. Kupryjańczyk, R. Marchaj, I.B. Mika, R. Pabis, U. Roge,
R. Siwik, M.J. Skrodzka, K. Skrodzki, M. Stanik, T. Szczurowski, S. Zarębińska, Kodeks spółek handlowych.
Komentarz, Warszawa 2017, s. 972.

136

Skutkiem

powstania

lub

powiększenia

się

zobowiązań

może

być

stan

niewypłacalności, z którym ustawodawca wiąże daleko idące skutki prawne. Na gruncie
prawa upadłościowego375 niewypłacalność jest jedną z przesłanek ogłoszenia upadłości376
i definiowana jest dwojako – za pomocą tzw. kryterium płynnościowego oraz (alternatywnie
i wyłącznie w stosunku do pewnej grupy osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) za pomocą
tzw. ujęcia zadłużeniowego. Zgodnie z ujęciem płynnościowym niewypłacalny jest dłużnik,
który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art.
11 ust. 1 prawa upadłościowego). Nadto, zgodnie z art. 11 ust. 1a domniemywa się,
że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych,
jeżeli opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza 3 miesiące. Warto zauważyć, że zgodnie
z ujęciem płynnościowym niewypłacalności, istotne znaczenie dla obowiązku złożenia
wniosku o upadłość, a następnie ogłoszenia upadłości przez sąd mają jedynie zobowiązania
pieniężne i wymagalne377. W nowym ujęciu tej przesłanki ustawodawca, używając
sformułowania „utracił” przesądził również, iż stan braku płynności musi mieć charakter
trwały i definitywny378. Utrata zdolności do regulowania wymagalnych zobowiązań oznacza,
że biorąc pod uwagę aktualną sytuację majątkową dłużnika można ocenić, że nie będzie on
w stanie również wykonywać swoich zobowiązań w przyszłości379.
Nadto

stan zobowiązań dłużnika ma znaczenie dla zaktualizowania się

subsydiarnego wobec kryterium płynnościowego, zadłużeniowego kryterium upadłości.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 prawa upadłościowego dłużnik będący osobą prawną albo jednostką
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają
wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery
miesiące. Jest to więc stan przewyższania wysokości wszystkich zobowiązań pieniężnych,
375

Ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe, t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2344 z późn. zm.
Nadto niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością są warunkami prowadzenia postępowania
restrukturyzacyjnego, zob. art. 6 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz.U. z 2016
roku, poz. 1574.
377
Choć należy pamiętać, że brak wykonywania zobowiązań niepieniężnych może prowadzić do powstania
zobowiązań pieniężnych z tytułu np. odszkodowania, kary umownej. Zob. P. Filipiak w: R. Adamus, S. Cieślak,
Sz. Cyfert, P. Feliga, P. Filipiak, M. Geromin, I. Gil, B. Groele, A. Hrycaj (red.), A. Jakubecki (red.),
J. Kruczalak-Jankowska, Z. Miczek, A. Piasecki, E. Skibińska, A. Torbus, P.M. Wiórek, A. Witosz (red.),
P. Zimmerman, System prawa handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, Warszawa 2016,
s. 688, A. Witosz w: H. Buk, D. Chrapoński, W. Gewald, W. Klyta, A. Malmuk-Cieplak, M. Mozdżeń,
A. Torbus, A. Witosz (red.), Prawo upadłościowe. Komentarz, Warszawa 2017, s. 81
378
Tak też rozumiano przesłankę płynnościową niewypłacalności na gruncie poprzedniego stanu prawnego, zob.
P. Filipiak w: R. Adamus et al., System…, s. 684, a także wyrok SN z dnia 7 listopada 2016 roku, III UK 13/16,
LEX nr 2183503, wyrok SA w Gdańsku z dnia 23 listopada 2016 roku, III AUa 1061/16, LEX nr 2237389.
379
Zob. postanowienie SN z dnia 14 czerwca 2000 roku, V CKN 1117/00, LEX nr 56047.
376
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zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych, nad wartością rynkową jego majątku
(aktywów)380.
Pojęciem niewypłacalności w kilku miejscach posługuje się również kodeks cywilny.
W szczególności wystąpienie stanu niewypłacalności dłużnika może być przesłanką
wystąpienia ze skargą pauliańską (zob. art. 527 § 2 k.c.), a także umożliwia żądanie przez
wierzyciela spełnienia świadczenia bez względu na zastrzeżony termin (art. 458 k.c.) 381.
Przyjmuje się, że pojęcie niewypłacalności w tych przepisach należy rozumieć szerzej niż
w prawie upadłościowym, jako każdy taki stan rzeczy, w którym majątek dłużnika nie
wystarcza na zaspokojenie wierzytelności382. Stan ten utożsamia się z sytuacją, w której
egzekucja prowadzona zgodnie z regułami kodeksu postępowania cywilnego nie może
przynieść zaspokojenia wierzycielowi383. W tym sensie jest to więc nawet ujęcie szersze,
niż tzw. czysta niewypłacalność, a więc stan w którym pasywa majątku dłużnika przeważają
nad aktywami384. Należy przy tym pamiętać, że nagromadzenie wymagalnych zobowiązań
w ramach działalności przedsiębiorcy co do zasady będzie prowadzić do zasadniczych
utrudnień w prowadzeniu tejże działalności (wypowiadanie umów, konieczność zapłaty kar
umownych), a w ostateczności do jej zaprzestania i uniemożliwienia osiągania zysku,
niezależnie

od

przesłanek

wszczęcia

postępowania

upadłościowego

lub restrukturyzacyjnego385.
Jakie znaczenie mogą mieć powyższe uwagi dla próby opisania prawnokarnego
pojęcia szkody majątkowej? Przede wszystkim należy wyraźnie zaznaczyć, że z perspektywy
majątku jakiegokolwiek podmiotu, z perspektywy jego praw majątkowych niekiedy istnieć
będzie symetria pomiędzy utratą aktywów a zaciągnięciem zobowiązania, a niekiedy nie.
O ile spełnienie świadczenia prowadzi do uszczuplenia majątku, wyzbycia się jakiegoś jego
składnika, o tyle same pasywa stanowią swoiste „zarezerwowanie” określonych środków
w tymże majątku. W tym sensie wystąpienie dodatkowego elementu w postaci wymagalności
380

Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 4 prawa upadłościowego nie są brane pod uwagę zobowiązania przyszłe,
w tym zobowiązania pod warunkiem zawieszającym oraz zobowiązania wobec wspólnika lub akcjonariusza
z tytułu pożyczki lub innej czynności prawnej o podobnych skutkach.
381
Zob. również art. 516 i 519 k.c.
382
Zob. wyrok SN z dnia 23 marca 2000 roku, II CKN 878/98, LEX nr 50878, wyrok SN z dnia 29 września
2011 roku, IV CSK 99/11, LEX nr 940760, wyrok SA w Warszawie z dnia 29 stycznia 2014 roku, VI ACa
966/13, LEX nr 1506760, a także Z. Gawlik w: Z. Gawlik, A. Janiak, A. Kidyba (red.), G. Kozieł, A. Olejniczak,
A. Pyrzyńska, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, Warszawa
2014, s. 672.
383
Zob. wyrok SN z dnia 24 stycznia 2000 roku, III CKN 554/98, LEX nr 52736, wyrok SA w Białymstoku
z dnia 2 lipca 2015 roku, I ACa 398/14, LEX nr 1761744
384
Zob. M. Pyziak – Szafnicka w: Z. Banaszczyk et al., System…, s. 1647.
385
Na temat problematyki bankructwa z perspektywy ekonomicznej zob. M. Pieńkowska w: E. Mączyńska
(red.), Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2005, s. 19 i n.

138

roszczenia nie przekształca jeszcze tejże rezerwy w zdarzenie równoważne z ubytkiem
w majątku, choć niekiedy wprost umożliwia egzekucję. O ile na gruncie prawa prywatnego
w pewnych sytuacjach przypadki te w istocie wywołują tożsame konsekwencje, to wydaje się,
że od strony społecznej szkodliwości czynu zachodzą pomiędzy nimi istotne różnice.
Z drugiej jednak strony nie można nie doceniać gospodarczych konsekwencji
powstania pasywów, które w istocie bardzo często będą miały dokładnie takie samo
znaczenie, jak utrata aktywów. Wpływają one na wynik finansowy podmiotu gospodarczego
i w konsekwencji osiąganie zysku. Możliwość wypłaty dywidendy, choć może być
rozpatrywana jako szkoda nie tyle z perspektywy pokrzywdzonego podmiotu, co jego
wspólników lub akcjonariuszy, a więc wierzycieli rezydualnych, to jednak stanowi istotę
i podstawowy sens tejże działalności. Już sama konieczność uwzględnienia powstałego
w wyniku nadużycia uprawnienia lub niedopełnienia obowiązku zobowiązania, poprzez
utworzenie rezerwy, prowadzi np. do braku możliwości uzyskania dywidendy. Jednocześnie
należy pamiętać, że pasywa jako kategoria bilansowa, są wrażliwe na różnego rodzaju
operacje księgowe, nie zawsze mające realne znaczenie gospodarcze. Może dojść
do utworzenia np. rezerwy na wierzytelność sporną z powodu uwzględnienia zasady
ostrożności, będącej jedną z podstawowych zasad prawa bilansowego nawet wówczas,
gdy konieczność zapłaty takiego zobowiązania będzie w rzeczywistości bardzo wątpliwa.
Jednocześnie

nie

każde

zaciągnięcie

zobowiązania

prowadzić

może

do niewypłacalności i ryzyka zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. Z drugiej
jednak strony problemu niewypłacalności nie można bagatelizować – doprowadzenie przez
agenta do stanu w którym jego mandant nie jest w stanie kontynuować działalności
gospodarczej stanowi wszakże najbardziej doniosłe w skutkach, najbardziej szkodliwe
naruszenie stosunku zaufania i trudno byłoby uznać za racjonalny wynik wykładni sytuację,
gdy brak umorzenia długu poprzez jego spłatę, który wynika z niewypłacalności
pokrzywdzonego, decydowałby o braku możliwości przypisania wyrządzenia szkody.
Wydaje się jednak, że na gruncie przestępstwa z art. 296 k.k. co do zasady pojęcie
szkody należy utożsamiać z utratą aktywów, a nie z powstaniem wymagalnego zobowiązania.
Nie można przyjąć symetrii pomiędzy tymi sytuacjami z perspektywy społecznej
szkodliwości przestępstwa.
Po pierwsze bowiem, stan istnienia niespłaconych, choćby i wymagalnych
zobowiązań o tyle wywołuje negatywne konsekwencje dla posiadającego je podmiotu, o ile
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wierzytelność będzie w przyszłości dochodzona386. Ich stwierdzenie wymaga więc założenia
hipotetycznego stanu rzeczy. Będzie to jednak hipotetyczność zasadniczo odmiennia niż
w przypadku stosowania metody dyferencyjnej obliczania wartości szkody, bowiem będzie
miała ona charakter prospektywny, na przyszłość. Aby bowiem rzeczywiście samo
zarezerwowanie odpowiednich środków w majątku dłużnika prowadziło do jego uszczuplenia
konieczne jest założenie – choćby i nieuchronnego – przyszłego stanu rzeczy. Sytuacja taka,
zakładająca antycypowanie przyszłości, zasadniczo przypomina stan jedynie zagrożenia
dla interesów majątkowych mandanta. Oczywiście w konkretnych stanach faktycznych już
samo obciążenie pasywami może prowadzić do negatywnych następstw finansowych – np.
wycofania się kontrahenta ze współpracy, nieuzyskania kredytu, odrzucenia oferty, itp.
W każdym jednak takim przypadku szkoda zostanie przypisana w postaci utraty aktywów
(straty) lub utraty spodziewanych korzyści, które to stanowić mogą dalej idącą konsekwencję
zachowania, które doprowadziło w pierwszej kolejności do powstania pasywów. Wracając
do omówionego wcześniej przykładu należy zauważyć, że warunkiem negatywnych
konsekwencji majątkowych dla gminy było w sprawie wystąpienie przez spółkę
z powództwem i w efekcie uzyskanie tytułu egzekucyjnego. W różnorodnych przypadkach
praktyki gospodarczej, zwłaszcza w sytuacji stałej współpracy pomiędzy różnymi
podmiotami, do takiego zdarzenia wcale nie musi dojść. Wystarczyłoby, aby spółka liczyła
na zawarcie umowy w toku powtórnych negocjacji, aby zrezygnowała ona z dochodzenia
należności.
Nadto ustalenie wartości szkody już na etapie powstania zobowiązania (lub nawet
na chwilę wymagalności roszczenia) uniemożliwia w istocie wzięcie pod uwagę całości
subiektywnego planu gospodarczego działającego menedżera. Niejednokrotnie bowiem
w praktyce gospodarczej będzie tak, że z uwagi na długoterminowe korzyści, może zostać
podjęta decyzja krótkoterminowo niekorzystna. Osoba prowadząca cudze sprawy majątkowe
może kalkulować niekorzystne konsekwencje swoich decyzji w postaci np. konieczności
zapłaty odsetek czy ponoszenia kosztów postępowania sądowego (nawet wówczas, gdy
z góry szanse jego wygrania są niewielkie), jeżeli ewentualne korzyści rekompensują tego
rodzaju straty. Mechaniczne utożsamianie chwili powstania szkody z wymagalnością
zobowiązania

prowadziłoby

do

braku

możliwości

uwzględnienia

całości

planu

gospodarczego, uniemożliwiałoby wzięcie po uwagę całości interesu majątkowego mandanta.
Powracając do omówionego wcześniej przykładu, należy uznać, że skoro plan gospodarczy

386

Pomijam w tym miejscu konsekwencje związane z przypadkami niewypłacalności.
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zarządu gminy obejmował zerwanie negocjacji po to, aby sprzedać nieruchomość po wyższej
cenie, to całość jego konsekwencji należy dostrzegać w kontekście obliczania wartości
przypisanej szkody. Tylko takie ujęcie zapewniać będzie odzwierciedlenie w kwalifikacji
prawnej czynu rzeczywistego kwantum jego społecznej szkodliwości. Przy czym w tym
przypadku należy uznać, że podjęty plan gospodarczy nie był zgodny z obiektywnie
ujmowanymi interesami majątkowymi gminy i w związku z tym nie może on przesądzać
o stwierdzeniu, że nie doszło do naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym.
Tym niemniej winien on zostać uwzględniony w ramach obliczania wartości szkody, którą
należałoby pomniejszyć o zyski ze sprzedaży nieruchomości w kolejnym przetargu za cenę
wyższą, niż pierwotnie zakładana.
Z drugiej jednak strony w pewnych przypadkach rzeczywiście istnieje symetria
pomiędzy zaciągnięciem zobowiązania, a utratą aktywów, a więc realnym „wyjęciem”
składników majątkowych z majątku pokrzywdzonego. Chodzi tu o przypadki, gdy spłacenie
zobowiązania jest już ex ante, lub w pewnym momencie staje się wykluczone. Jak wyżej
zaznaczono, pewne przypadki spowodowania powstania lub powiększenia się pasywów nigdy
nie doprowadzą do umorzenia zobowiązań poprzez wykonanie świadczenia. Paradoksalną
byłaby sytuacja, w której nie można byłoby przypisać agentowi wyrządzenia szkody jego
mandantowi z tego powodu, że na skutek zawartej umowy zaciągnięto zobowiązanie (np.
poręczono cudzą pożyczkę), którego postawienie w stan wymagalności doprowadziło
do upadłości mandanta. W przypadku takim brak możliwości spełnienia świadczenia
prowadziłby do niemożliwości przypisania sprawcy wyrządzenia szkody. Należy uznać,
że w takiej sytuacji dochodzi do bezpośredniego uszczerbku w interesach majątkowych
mandanta, którego przedsiębiorstwo nie może dalej przynosić dochodów, a więc pełnić swojej
podstawowej, jeśli nie wyłącznej funkcji. Aby jednak stwierdzić, że do wyrządzenia szkody
w postaci powstania lub powiększenia się pasywów rzeczywiście doszło, konieczne jest
założenie pewnych warunków, które gwarantować będą zrównanie realnego kryminalnego
znaczenia takiej szkody, ze szkodą w postaci wyzbycia się aktywów. Warunkiem takim może
być stwierdzenie braku możliwości spełnienia świadczenia w sytuacji, w której gdyby
nie taka obiektywna niemożliwość, zostałoby ono spełnione lub wyegzekwowane. Oznacza
to, że biorąc pod uwagę ogólną sytuację majątkową i gospodarczą mandanta można
stwierdzić,

że

po

pierwsze

świadczenie

jest

należne

i

byłoby

dochodzone

(lub wyegzekwowane), a także po drugie, że sytuacja majątkowa mandanta trwale wyklucza
możliwość jego spełnienia. Ocena taka oczywiście wymaga badania w całości
cywilnoprawnych kwestii, co jednak wydaje się jak najbardziej dopuszczalne w myśl zasady
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samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego. W takim więc przypadku należałoby uznać,
że chwilą wyrządzenia szkody jest moment wymagalności zobowiązania, o ile jego spłata
była już ex ante niemożliwa, od tej bowiem chwili można mówić o obowiązku spełnienia
świadczenia. Natomiast w przypadkach, gdy zobowiązanie stanie się niemożliwe
do wykonania na skutek zdarzeń późniejszych, występujących nawet po chwili jego
wymagalności, moment wystąpienia szkody należy utożsamiać z tą właśnie chwilą. Co do
zasady

natomiast

samo

zaciągnięcie

zobowiązania

należałoby

postrzegać

raczej

z perspektywy art. 296 § 1a k.k., który mógłby pełnić w tym zakresie funkcję swoistego
„domknięcia” kryminalizacji.
Ujęcie powyższe prowadzi do konstatacji, że nie będziemy mieli do czynienia
ze szkodą wówczas, gdy choć obiektywnie istnieje możliwość zaspokojenia zaciągniętego
zobowiązania, to jednak do tego nie dochodzi w wyniku określonych, w tym nieuczciwych
lub przestępczych zachowań osób występujących w imieniu dłużnika, będącego jednocześnie
ewentualnym pokrzywdzonym przestępstwem nadużycia zaufania (transferowanie majątku,
obstrukcja procesowa, unikanie egzekucji). Można wyrazić wątpliwość, czy słuszne jest
zaaprobowanie konsekwencji przedstawionego wyżej ujęcia, zgodnie z którym osobie, która
w związku z nadużyciem uprawnień lub niedopełnieniem obowiązku zaciągnęła niespłacone
zobowiązanie, nie będzie można przypisać wyrządzenia szkody, dopóki podejmować będzie
nieuczciwe działania, uniemożliwiające egzekucję. Należy tu jednak pamiętać, że kodeks
karny wyraźnie rozdziela zachowania stanowiące ingerencje w prawa majątkowe osoby,
której interesy sprawca prowadzi, od zachowań skierowanych przeciwko wierzycielom tejże
osoby. Inne bowiem (pod względem tożsamości) są dobra prawne chronione w przypadku
przestępstwa z art. 296 k.k. i przestępstw z art. 300 – 302 k.k. Niewątpliwie wszak działania
podejmowane w celu uniemożliwienia wykonania zobowiązania mogą być korzystne
z punktu widzenia mandanta, choć szkodzić będą interesom jego wierzycieli.
Kolejnym, szczególnym przykładem wątpliwości związanych z karnoprawnym
ujęciem szkody majątkowej, jest uznanie roszczenia. Skoro przyjęto, że w pewnych,
szczególnych przypadkach powstanie zobowiązania może być traktowane jako szkoda
w majątku mandanta, to rozważyć należy znaczenie tego rodzaju czynności. Jak wynika
z przeprowadzonych badań aktowych, możliwość wyrządzenia szkody poprzez tego rodzaju
czynność nie jest kwestionowana w orzecznictwie387. Tym niemniej należy od razu zauważyć,
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Czynność prawna sprowadzająca się do uznania długu, jako stanowiąca wyrządzenie szkody mandantowi
stanowiła przedmiot następujących postępowań przed Sądem Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach
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że czynność taka, traktowana jako szkoda w kontekście definicji różnicowej może budzić
wątpliwości. Wszak po jej dokonaniu nie zachodzi żadna zmiana w stanie majątkowym
mandanta – uznanie wszak dotyczy roszczenia wcześniej już istniejącego388.
Sens instytucji uznania roszczenia polega na tym, że dłużnik zapewnia wierzyciela
o wykonaniu zobowiązania. Jej znaczenie w literaturze i orzecznictwie postrzegane jest
przede wszystkim w kontekście upływu terminu przedawnienia. Konsekwencją takiej
czynności prawnej jest bowiem przerwanie biegu przedawnienia, na skutek czego zaczyna
ono biec na nowo (art. 123 § 2 pkt 2 i art. 124 § 1 k.c.). Jak wskazuje Sąd Najwyższy, uznanie
roszczenia jest przejawem lojalności dłużnika i zapobiega wytaczaniu niepotrzebnych
procesów389. Wyróżnia się przy tym tzw. uznanie niewłaściwe, polegające na tym, że dłużnik
nie składa co prawda wyraźnego oświadczenia o uznaniu roszczenia, ale na podstawie
objawów jego zachowania kontrahent może zasadnie przyjmować, że ma świadomość
ciążącego na nim zobowiązania i ma zamiar dobrowolnego spełnienia świadczenia. Natomiast
tzw. uznanie właściwe ma formę umowy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, w której
dłużnik potwierdza istnienie swojego długu. W istocie jednak przerwanie biegu
przedawnienia jest pośrednim następstwem uznania długu. Uzasadnieniem takiego
rozwiązania jest bowiem usunięcie trudności dowodowych co do istnienia i wysokości
roszczenia. Uznanie, w szczególności dokonane na piśmie, usuwa bowiem wątpliwości
co do zasadności roszczeń, w związku z czym nie ma powodów, aby dalej wiązać z upływem
czasu jego typowe cywilnoprawne konsekwencje390. Ów aspekt dowodowy może mieć
fundamentalne znaczenie w perspektywie odpowiedzialności karnej, jeżeli spojrzeć
na roszczenie w perspektywie jego gospodarczego znaczenia. Choć bowiem czynność uznania
długu nie powoduje powstania zobowiązania, to może w pewnych przypadkach zasadniczo
ułatwiać, lub wręcz umożliwiać jego wyegzekwowanie. W pewnych sytuacjach bowiem
istniejące

uprzednio

zobowiązanie

może

mieć

wyłącznie

iluzoryczne

znaczenie,

(sygn. III K 42/07/W, poprzednia sygn. Sądu Rejonowego w Katowicach IV K 1909/02) oraz przed Sądem
Okręgowym w Warszawie (sygn. XVIII K 3/09).
388
Zob. w tym kontekście postanowienie SN z dnia 7 czerwca 2001 roku, V 75/01, LEX nr 51843, dotyczące
umorzenia długu.
389
Wyrok SN z dnia 11 sierpnia 2011, I CSK 703/10, LEX nr 898249.
390
Zob. M. Pyziak – Szafnicka, Uznanie długu, Warszawa 1996, passim, w szczególności zob. s. 106 – 109, 132
– 148, P. Zakrzewski w: K. Czub, G. Gorczyński, M. Fras (red.), M. Habdas (red.), A. Janas, S. Kalus,
A. Każmierczyk, D. Łobos-Kotowska, M. Maciejewska-Szałas, P. Pinior, K. Skubisz-Kępka, M. Stańko,
G. Stojek, P. Zakrzewski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, Warszawa 2018, s. 1014.
Niektórzy autorzy doszukują się ratio legis tego rozwiązania w ochronie dobrej wiary uprawnionego, którego nie
powinny obciążać negatywne skutki niedochodzenia roszczenia, jeżeli zachowanie dłużnika wskazywało,
że mógł on oczekiwać, że roszczenie zostanie dobrowolnie zaspokojone, P. Machnikowski w: B. Burian,
A. Cisek, M. Drela, W. Dubis, E. Gniewek (red.), J. Gołaczyński, K. Gołębiowski, K. Górska, J. Jezioro,
J. Kremis, J. Kuźmicka-Sulikowska, P. Machnikowski (red.), J. Nadler, R. Strugała, W. Szydło, K. Zagrobelny,
Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa, 2017, s. 315.
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w szczególności wówczas, gdy jego istnienie przed sądem jest niemożliwe lub szczególnie
trudne do wykazania, bądź też w przypadku niewielkiego okresu czasu pozostałego
do upływu terminu przedawnienia, w którym odzyskanie długu jest niemożliwe.
W konsekwencji uznanie roszczenia może stanowić tę czynność agenta, która doprowadzi
do wypłaty odpowiednich kwot i ich ubytku w majątku mandanta, bądź też doprowadzi go
do stanu niewypłacalności. Wobec powyższego należy uznać, że może ono w takich
przypadkach stanowić wyrządzenie szkody.
W pewnym sensie odwrotnością uznania jest zrzeczenie się roszczenia.
Potraktowanie takiej czynności prawnej jako wyrządzenia szkody o tyle nie przedstawia
szczególnych trudności, że doprowadza ono do zmian stosunków zobowiązaniowych (utraty
aktywów). Należy jednak zawsze zachować daleko idącą ostrożność w kontekście oceny tego
rodzaju czynności, w szczególności zawieranych w formie ugody. Sąd Najwyższy w jednym
z orzeczeń stwierdził, że „przedmiotem ugody nie było ustalenie wysokości szkody,
ani zmiana ustalonej uprzednio wysokości w wyniku ujawnienia nowych okoliczności (…).
Istotą ugody – co jest oczywiste – była bowiem rezygnacja wierzyciela z dochodzenia części
należnego odszkodowania, czego nie sposób identyfikować jako oświadczenia o nieistnieniu
szkody w tej części”391. Nie negując prawidłowości takiego rozstrzygnięcia w konkretnym
stanie faktycznym, należy pamiętać, że ugoda jako umowa cywilnoprawna (art. 917 – 918
k.c.) jest zawierana w sytuacji niepewności lub sporu co do roszczeń wynikających
ze stosunku zobowiązaniowego. Jest to tzw. pomocnicza czynność prawna, środek łagodzenia
sprzecznych interesów stron, mający na celu nadanie stosunkowi prawnemu cech pewności
i bezsporności392. Choć do elementów koniecznych ugody należy czynienie przez strony
wzajemnych ustępstw, to pojęcie to jest rozumiane bardzo szeroko i bardzo subiektywnie.
Może obejmować zrzeczenie się pewnych uprawnień lub zarzutów, zaciągnięcie
zobowiązania, obniżenie świadczenia, zabezpieczenie go, rozłożenie na raty, odroczenie
terminu płatności, itp.393. Jej zawarcie nie oznacza więc koniecznie zmniejszenia długu
drugiej strony. Podstawą do zawarcia ugody jest niepewność co do wzajemnych roszczeń
i można sobie bez trudu wyobrazić sytuację, gdy sąd orzekający w postępowaniu karnym
ustali, że roszczenie było niezasadne lub niemożliwe do wyegzekwowania, w związku z czym
391

Postanowienie SN z dnia 7 czerwca 2001 roku, V 75/01, LEX nr 51843
Zob. Z. Radwański w: S. Grzybowski (red.), System prawa prywatnego. tom III. Część 2, Wrocław –
Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976, s. 1072 – 1073, M. Pyziak – Szafnicka w: R. Budzinowski, A. Janiak,
A. Koch, A. Lichorowicz, M. Olechowski, M. Orlicki, J. Panowicz-Lipska (red.), J. Poczobut, M. PyziakSzafnicka, W. Pyzioł, Z. Radwański, K. Zawada, J. Pisuliński, A. Suchoń, System prawa prywatnego. Tom
8. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2011, s. 977.
393
Zob. tamże, s. 990 – 992.
392
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nie sposób będzie przyjęć, że zrzeczenie się roszczenia poprzez zawarcie ugody stanowiło
wyrządzenie szkody.
Interesującym przykładem problematyki wyrządzenia szkody poprzez zawarcie
ugody, było postępowanie, które toczyło się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa –
Śródmieścia w Krakowie394. W sprawie tej spółdzielnia mieszkaniowa prowadziła inwestycję
w postaci budowy osiedla, która była finansowana z wkładów mieszkaniowych jej członków.
Po zakończeniu kolejnych etapów inwestycji wyodrębniano kolejne lokale i przenoszono ich
własność na członków spółdzielni. Niespodziewanie jednak spółdzielnia nie uzyskała
oczekiwanego dofinansowania na kolejne etapy inwestycji (prowadzonej na już
wyodrębnionych lokalach), które musiała sfinansować ze środków własnych oraz pożyczek.
W efekcie pomiędzy spółdzielnią a lokatorami doszło do konfliktu z uwagi różnicę pomiędzy
wartością wkładów mieszkaniowych, a wartością wydanych lokali. Ostatecznie doszło
do zawarcia ugód z właścicielami mieszkań, w konsekwencji których spółdzielnia zrzekła się
roszczeń, które w postępowaniu wyceniono na kwotę ponad 500 tysięcy złotych. W toku
postępowania karnego członkom zarządu spółdzielni zarzucono właśnie zawarcie
przedmiotowych ugód, zamiast dochodzenia należności od członków spółdzielni. Broniący
się oskarżeni z kolei podnosili, że ugody te zostały zawarte, gdy spółdzielnia znajdowała się
w na tyle trudnej sytuacji finansowej, że nie było możliwe nawet wniesienie opłat od pozwów
przeciwko członkom spółdzielni.
Patrząc poprzez pryzmat powyższego przykładu należy zauważyć, że nawet gdyby
przyjąć, iż istotnie doszło do nadużycia uprawnienia lub niedopełnienia obowiązku przez
członków zarządu spółdzielni395, aby w ogóle mówić o wyrządzeniu szkody konieczne jest
wykazanie po pierwsze, iż rzeczywiście roszczenia spółdzielni były zasadne oraz po drugie,
że w przypadku właściwego zachowania członków zarządu, rzeczywiście doszłoby
do uzyskania tychże wierzytelności (do zaspokojenia roszczeń spółdzielni, zapewne w drodze
postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego). Skonstruowanie takiego hipotetycznego
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Sygn. XIV K 149/08. Akt oskarżenia w sprawie wniosła w dniu 22 grudnia 2006 roku Prokuratura Rejonowa
Kraków – Śródmieście, sygn. 1 Ds 102/06/S. Postępowanie toczyło się kolejno pod sygn. XIV K 1344/06/S,
a następnie pod sygn. XIV K 157/07 i zakończyło się postanowieniem o umorzeniu z powodu upływu terminu
przedawnienia (postanowienie zostało uchylone postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie, sygn. IV Kz
745/07). Następnie w ponownym postępowaniu o sygn. XIV K 149/08 zapadł wyrok uniewinniający, którego nie
zaskarżono.
395
Nieprawidłowości tych oskarżyciel upatrywał w zdarzeniach następujących w istocie przed zawarciem ugód,
w postaci braku zgody Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na przeniesienie własności lokali.
Ostatecznie wszyscy oskarżeni w sprawie zostali uniewinnieni, a sąd uznał, że w sprawie nie można było
przypisać im winy.
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przebiegu przyczynowo-skutkowego jawi się jako bardzo wątpliwe już w kontekście braku
środków i możliwości występowania jako powód w postępowaniu cywilnym.
Omawiając tego rodzaju czynności prawne, w szczególności ugodę, warto zwrócić
szczególną uwagę na kilka kwestii. Należy pamiętać, że do istoty ugody należy czynienie
wzajemnych ustępstw. W związku z powyższym fakt utraty, lub przeciwnie – uznania nawet
nienależnego roszczenia w wyniku jej zawarcia, nie może przesądzać o nadużyciu
uprawnienia lub niedopełnieniu obowiązku przez osobę zawierającą taką umowę. W wielu
przypadkach zachowanie takie będzie jak najbardziej uzasadnione, racjonalne gospodarczo
i nie będzie stanowiło jakiegokolwiek naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym.
Motywem uzasadniającym zawarcie ugody może być bowiem dalsza współpraca
z kontrahentem czy ochrona dobrej opinii o mocodawcy, dla którego umiejętność
koncyliacyjnego załatwiania sporów może mieć znaczenie wizerunkowe. Po drugie, badając
karnoprawne znaczenie tego rodzaju czynności zawsze należy analizować stan faktyczny
istniejący wcześniej pod kątem zasadności i realnych możliwości dochodzenia będących
przedmiotem postępowania roszczeń. Nie ma przy tym przeszkód, aby rozważania takie
prowadził sąd karny we własnym zakresie, zgodnie z zasadą samodzielności jurysdykcyjnej.
Jak widać na powyższych przykładach, jako wyrządzające szkodę niekoniecznie
muszą być oceniane wyłącznie takie zachowania, których wynikiem są określone zmiany
w stosunkach zobowiązaniowych lub rzeczowych, albo realne przepływy pieniężne. Również
zachowania,

które

prowadzą

do

uniemożliwienia

zwrotu

należnego

długu

lub do umożliwienia uzyskania z majątku mandanta nienależnego świadczenia, mogą być
oceniane jako wyrządzające szkodę.
W praktyce wymiaru sprawiedliwości zdarza się wiązanie wyrządzenia szkody
z samą jedynie akceptacją faktury. Kwestię tę mogą zobrazować dwa postępowania,
prowadzone przed Sądem Okręgowym w Warszawie. W sprawie o sygn. VIII K 208/10396
osoba zajmująca kierownicze stanowisko w spółce akcyjnej została oskarżona o wyrządzenie
tejże spółce szkody poprzez akceptację faktury VAT za wykonanie fikcyjnych usług
konsultingowych na kwotę 200 000 USD. W wyniku akceptacji faktury doszło do wypłaty tej
kwoty na konto spółki z siedzibą w księstwie Lichtenstein. Natomiast w postępowaniu o sygn.

396

Akt oskarżenia został wniesiony przez Prokuraturę Apelacyjną w Katowicach w dniu 29 czerwca 2010, sygn.
V Ds 51/10 do Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. V K 10/09). W sprawie w dniu 22 maja 2012 zapadł
wyrok skazujący za przestępstwo z art. 296 § 1 i 2, w zw. z art. 286 § 1, art. 294 § 1 w zw. z art. 11 § 2, który
został utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2013, sygn.
II AKa 132/13.
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XVIII K 157/09397 członkini zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została
oskarżona o wyrządzenie tejże spółce szkody, które polegać miało na przyjęciu faktury
za wykonanie robót budowlanych, opiewającej na zawyżoną sumę i obejmującej zapłatę
za świadczenia, które zdaniem oskarżyciela w ogóle nie zostały spełnione. Jednocześnie
w chwili wniesienia aktu oskarżenia, a także w chwili rozstrzygnięcia sprawy, faktura nie
została zapłacona i toczyło się postępowanie cywilne na podstawie pozwu złożonego przez
wystawcę.
Przedmiotowe sprawy różnią się nie tylko konsekwencją zachowania agenta
(w pierwszym przypadku spłacono zobowiązanie, a w drugim nie), która z perspektywy
prezentowanego w tej pracy ujęcia obciążenia pasywami ma pierwszoplanowe znaczenie
dla stwierdzenia wystąpienia szkody. Należy również zauważyć, że w pierwszym stanie
faktycznym w istocie przedmiotem zarzutu była decyzja o wypłacie nienależnego
świadczenia – akceptacja faktury była równoznaczna z podjęciem takiej właśnie decyzji,
która należała do kompetencji oskarżonego. Tymczasem w drugim ze wskazanych
przypadków okoliczności zdarzenia były zasadniczo odmienne. Samo przyjęcie faktury może
oczywiście wiązać się z pewnymi cywilnoprawnymi skutkami – w szczególności może
stanowić zawarcie umowy per facta concludentia – i podlega ocenie tak samo jak każde inne
oświadczenie woli. Aby jednak stwierdzić, że można z takim zdarzeniem wiązać wyrządzenie
szkody, należy wykazać nie tylko, że stanowi ono nadużycie uprawnienia lub niedopełnienie
obowiązku, ale również, że w określonym stanie faktycznym zmieniało stan relacji
zobowiązaniowych pomiędzy stronami, np. spowodowało zawarcie umowy lub prowadziło
do przegrania procesu o zapłatę.
Szczególne trudności mogą również wiązać się z oceną jako straty nabycia
składników majątkowych, które są zbędne z perspektywy interesu mocodawcy. Sytuacja taka
nie musi wszak prowadzić do powstania ubytku w jego majątku. Można wyobrazić sobie
mianowicie np. zakup za spółkę drogocennego obrazu w celu umieszczenia go w gabinecie jej
prezesa. Jeżeli cena zakupu odpowiada w takiej sytuacji rzeczywistej wartości nabytku, nie
sposób mówić o szkodzie w perspektywie metody różnicowej (jeden składnik majątkowy
został zastąpiony innym). Co do zasady w takich sytuacjach nie można przyjąć wykazania
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Akt oskarżenia w sprawie wniósł oskarżyciel subsydiarny w dniu 21 stycznia 2009 roku do Sądu
Okręgowego Warszawa – Praga (sygn. V K 10/09). Sprawę następnie przekazano według właściwości Sądowi
Okręgowemu w Warszawie, który umorzył postępowanie postanowieniem na posiedzeniu na podstawie art. 17
§ 1 pkt 2 k.p.k. Rozstrzygnięcie to zostało utrzymane w mocy postanowieniem Sądu Apelacyjnego
w Warszawie, sygn. II AKz 323/10.
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szkody, nawet gdyby zakup taki był z perspektywy interesów mandanta nieracjonalny398.
Należy jednak uczynić tutaj dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, możemy sobie wyobrazić
sytuację, w której transakcja taka uniemożliwi przeznaczenie kapitału na inny, zgodny
z interesami mocodawcy cel i doprowadzi w dalszej konsekwencji do utraty określonych
korzyści (np. braku możliwości zawarcia korzystnej umowy) lub nawet do powstania strat
(np. na skutek braku możliwości spłaty kredytu w terminie). Wówczas ustalenie w jakim
zakresie doszło do wyrządzenia szkody uzależnione będzie od czynienia precyzyjnych ustaleń
hipotetycznych. Po drugie wydaje się, że odmiennie należy traktować nabycie składników
majątkowych trudnych lub niemożliwych do zbycia, albo takich, których następcze zbycie
wiązałoby się z koniecznością znacznego obniżenia ceny. Taką transakcję możne uznać
za skutkującą szkodą majątkową, nawet jeśli w toku postępowania nie zostanie stwierdzone,
że zapłacono cenę nadmiernie wysoką. Zakup składników majątkowych, z których
korzystanie nie ma gospodarczego znaczenia i które później np. usiłowano bezskutecznie
zbyć, choć z perspektywy rachunkowej szkodą nie jest, to z punktu widzenia sensu
prowadzonej działalności gospodarczej stanowi w istocie pozbycie się składników majątku.
Jako przykład badania przez sąd tego rodzaju szkody można wskazać postępowanie
prowadzone przed Sądem Okręgowym w Katowicach399, gdzie członkowie zarządu spółki
akcyjnej zostali oskarżeni o przestępstwo, polegające na wyrządzeniu spółce szkody
majątkowej między innymi poprzez ekonomicznie niezasadny zakup 22 samochodów
za łączną kwotę ponad 1 miliona złotych. Oskarżyciel w przedmiotowej sprawie jako szkodę
traktował cenę nabycia pojazdów, które nie były następnie użytkowane, a także sukcesywnie
ponoszone koszty ich utrzymania (które same w sobie na chwilę wniesienia aktu oskarżenia
przekraczały znaczną wartość). Należy uznać, że w takiej sytuacji sam brak gospodarczego
uzasadnienia transakcji nie jest wystarczający dla przyjęcia wartości szkody założonej przez
oskarżyciela. Uzyskanie samochodów za cenę odpowiadającą ich wartości, nawet nie
wykorzystywanych w bieżącej działalności, ale stanowiących mienie łatwe w oszacowaniu
i zbyciu, nie może być traktowane jako szkoda. Natomiast ewentualną odpowiedzialność
można wiązać bądź to z utratą wartości takiego mienia, bądź też z bezzasadnym
przechowywaniem tego rodzaju mienia, wiążącym się z dodatkowymi kosztami, a więc
398

Tak też A. Zientara, op.cit., s. 113, por. J. Raglewski w: R. Potrzeszcz et al., Kodeks…, s. 340. Autor
problem ten postrzega w kontekście dostosowania inwestycji do aktualnej sytuacji podmiotu gospodarczego
i posiadania wolnych środków finansowych.
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Sygn. XXI K 54/05, akt oskarżenia wniesiony przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach z dnia 27 sierpnia
2002 roku, sygn. V Ds 26/99 początkowo do Sądu Rejonowego w Katowicach, III K 1148/02. Następnie
postępowanie toczyło się przed Sądem Okręgowym w Katowicach pod sygn. V K 256/03, a następnie pod sygn.
XXI K 54/05.
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z określonym zaniechaniem400. Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja w przypadku np.
nabycia mającej określone, szczególne cechy nieruchomości, niemożliwej do wykorzystania
w ramach działalności gospodarczej i trudnej lub wręcz niemożliwej do sprzedania. W takiej
sytuacji realne gospodarcze znaczenie takiej transakcji sprowadza się bowiem wyłącznie
do pozbawienia mocodawcy określonych środków finansowych. Wówczas dopuszczalne
wydaje się przyjęcie, że wartość szkody stanowi całość wydatkowanej na taki zakup kwoty.
Osobliwe trudności wiążą się również z oceną jako wyrządzenia szkody tego rodzaju
czynności prawnych, w szczególności umów, formalnie ekwiwalentnych, w których jednak
znajdują się takie postanowienia, które niweczą gospodarczy sens czynności. Przykładami
tego rodzaju sytuacji mogą być pożyczki o bardzo odległym terminie płatności, umowy
zawierane pod nierealnymi warunkami, czy też sprzedaż określonych przedmiotów na raty.
W przypadkach takich bowiem nawet jeśli zostanie stwierdzone, że udzielenie kontrahentowi
za lub w imieniu mandanta pożyczki z szczególnie długim terminem płatności stanowiło
nadużycie uprawnienia lub niedopełnienie obowiązku, to uznanie, że z zachowaniem takim
można powiązać szkodę, może wywoływać trudności. Wątpliwe jest bowiem mówienie
o szkodzie w ujęciu różnicowym, skoro w miejsce ubytku w aktywach w majątku znajduje się
roszczenie o zwrot pożyczki, nawet z odsetkami. Przykładem tego rodzaju komplikacji może
być postępowanie, które toczyło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie o sygn. XVIII K
357/09401. W sprawie tej członka zarządu spółdzielni oskarżono o dwa przestępstwa z art. 296
§ 3 k.k. Jedno z tych przestępstwo polegać miało na sprzedaży na rzecz spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością użytkowania wieczystego nieruchomości za kwotę około 830 000
złotych, które to prawo zostało wycenione na kwotę 2,4 mln złotych. Nadto cenę rozłożono
na raty, a rozpoczęcie spłaty rat odłożono w czasie. Pozostała kwota wynikająca z wartości
nieruchomości miała być uregulowana na podstawie drugiej umowy, związanej ze wspólną
inwestycją budowlaną na tejże nieruchomości, w ramach której zapłata przez kontrahenta
była uzależniona od uzyskania przez spółkę – nabywcę pozwolenia na użytkowanie
ostatniego z wybudowanych lokali oraz wyodrębnienia i zbycia wszystkich lokali
zaplanowanych w ramach inwestycji. W konsekwencji nie tylko odłożono zapłatę reszty ceny
właściwie na nieokreślony termin, ale wręcz umożliwiono kontrahentowi uniknięcie jej
zapłacenia poprzez zwlekanie z ukończeniem całości inwestycji.
400

W przedmiotowej sprawie sąd uznał ostatecznie, że nabycie pojazdów było uzasadnione potrzebami spółki –
wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 8 grudnia 2008, utrzymany następnie w mocy wyrokiem Sądu
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 sierpnia 2009, sygn. II AKa 198/09.
401
Akt oskarżenia został złożony w dniu 18 listopada 2009 przez Prokuraturę Rejonową Warszawa – Mokotów,
sygn. 1 Ds 623/09/V. W dniu 3 kwietnia 2012 roku w sprawie zapadł wyrok skazujący, którego nie zaskarżono.
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W pierwszej kolejności należy zauważyć, że tego rodzaju stosunki umowne należy
oceniać – co wcześniej podkreślano – zgodnie z ich rzeczywistym znaczeniem i sensem
gospodarczym. Przyjęcie, że w rzeczywistości np. umowa sprzedaży lub pożyczki była
darowizną oznacza konieczność jej oceny w kontekście wyrządzenia szkody jako darowizny.
Należy przy tym w pierwszej kolejności ocenić charakter prowadzonej przez zarządcę
działalności mandanta, typową perspektywę czasową realizowanych inwestycji i stwierdzić
jak wyglądałaby możliwa do przyjęcia z uwzględnieniem optymalnego, obiektywnego
interesu mandanta, perspektywa czasowa danej inwestycji. W konsekwencji jeżeli racjonalne,
typowe w danych stosunkach i możliwe do wynegocjowania w przypadku tego lub innego
występującego na jego miejscu kontrahenta, byłoby np. udzielenie pożyczki z terminem
płatności za rok, to można uznać, że jeśli nie wystąpiły jakieś szczególne okoliczności,
zawarcie podobnej umowy w terminie pięciu lub dziesięciu lat, bądź takie odroczenie spłaty
należy uznać za wyrządzenie szkody. Natomiast w przypadku, gdy wskazana rozpiętość
czasowa nie jest rażąco odległa, jeżeli nie odbiega ona zasadniczo od obiektywnie
pojmowanego interesu mandanta, nie można mówić o karnoprawnie relewantnej, społecznie
szkodliwej szkodzie majątkowej (chyba że agent był związany w jakimś zakresie sztywnymi
ramami zawieranych czynności prawnych).
Wracając do powyższego przykładu, należy uznać, że orzekający sąd prawidłowo
wskazał na wyrządzenie szkody stwierdzając, że uzależnienie zapłaty części kwoty
za nieruchomość w całości od dobrej woli kontrahenta, przy braku jakichkolwiek zobowiązań
z jego strony w ogóle do realizacji inwestycji oznacza, że roszczenie spółdzielni i możliwość
uzyskania całości należności, miało charakter iluzoryczny. Nadto nawet tak ogólnie
zakreślony termin do wykonania zobowiązania na tyle rażąco odbiega od typowo
przyjmowanych w tego rodzaju działalności, że przesądza zarówno o fakcie nadużycia
uprawnienia przez oskarżonego, jak i o wystąpieniu szkody. W konsekwencji słusznie jako
szkodę potraktowano całość niezapłaconej za nieruchomość kwoty402.
3.4.3. Problem obciążeń publicznoprawnych
W literaturze prawa karnego wątpliwości budzi uznanie za szkodę majątkową
w rozumieniu art. 296 § 1 k.k. wiążących się z decyzją agenta negatywnych skutków
majątkowych dla mocodawcy w postaci konieczności uiszczenia kar pieniężnych i innych
sankcji o charakterze finansowym, w szczególności związanych z realizacją obowiązków
402

Wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2012 roku oskarżony został skazany za dwa przestępstwa z art. 296 § 1 k.k.
i z art. 296 § 3 k.k.
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w zakresie danin publicznych. Za zaliczeniem tego rodzaju obciążeń w poczet szkody
opowiada się A. Zientara403, analizując przykład uczestniczenia przez zarządcę w zmowie
cenowej, w wyniku której na przedsiębiorcę nałożono karę finansową w trybie art. 106
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów404.
Przeciwne stanowisko prezentuje T. Oczkowski, którego zdaniem doprowadzenie
przez agenta do powstania obowiązku zapłaty dodatkowych opłat, takich jak kary pieniężne
czy odsetki od zaległości podatkowych, nie stanowi wyrządzenia szkody w związku
z prowadzeniem spraw majątkowych mocodawcy. Wskazuje on, że zajmowanie się sprawami
majątkowymi wiąże się z odpowiednim poziomem swobody decyzyjnej, a obowiązki
publicznoprawne mają charakter stanowczy i ich realizacja nie jest objęta dyskrecjonalną
władzą

menadżera.

W

konsekwencji

podnosi

on,

że

„naruszenie

obowiązków

publicznoprawnych i dodatkowe związane z tym koszty danego podmiotu nie wiążą się wcale
z faktem, czy osoba, której tego rodzaju obowiązki powierzono, ma swobodę decyzyjną
w cudzej sferze majątkowej, czy też jej nie ma. To zaś powoduje, że zajmowanie się
sprawami majątkowymi w rozumieniu art. 296 k.k. nie obejmuje wykonywania obowiązków
publicznoprawnych mocodawcy, nawet jeśli wadliwe ich wykonywanie mogło doprowadzić
do

nałożenia

na

mocodawcę

sankcji

pieniężnych”405.

Drugi

powoływany

przez

T. Oczkowskiego argument wynika ze zbiegu odpowiedzialności karnej za nadużycie
zaufania z odpowiedzialnością za naruszenie obowiązków publicznoprawnych o charakterze
karnym lub karnoskarbowym. Wskazuje on, że przepisy karne oraz karnoskarbowe
przewidują odpowiedzialność „zastępczą” osoby prowadzącej cudze sprawy majątkowe (art.
9 § 3 k.k.s. i art. 308 k.k.) i w związku z powyższym nie powinno dochodzić do podwójnego
karania reprezentanta – raz za naruszenie obowiązków publicznoprawnych jako
„zastępującego” mocodawcę, do którego obowiązki te były adresowane i drugi raz za szkody,
które poniósł mocodawca na skutek zastosowania wobec niego sankcji wynikających z prawa
podatkowego lub kar pieniężnych406.
Prezentowane przez T. Oczkowskiego argumenty nie są w pełni przekonywające
i wydaje się, że prowadzą do nadmiernych uogólnień. Pierwszy z nich wydaje się wynikać
z nieprawidłowej interpretacji znamienia podmiotu z art. 296 k.k. To, że sprawca
przestępstwa nadużycia zaufania musi dysponować określonym zakresem swobody działania
403

A. Zientara, op.cit., s. 111, por. O. Górniok, Szkoda…, s. 101.
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 798
z późn. zm.
405
T. Oczkowski, Nadużycie zaufania…, s. 134.
406
Tamże.
404
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w ramach prowadzenia cudzych spraw majątkowych nie oznacza, że przestępstwo to może
zostać popełnione wyłącznie wówczas, gdy podjęta przez niego decyzja mieściła się
w zakresie jego kompetencji i poza nie nie wykraczała. W pewnych przypadkach na zarządcy
mogą ciążyć całkowicie sztywne obowiązki, co nie oznacza, że ich niedopełnienie pozostaje
poza zakresem swobody prowadzenia cudzych spraw majątkowych. Obowiązki takie nie
muszą mieć zresztą charakteru publicznoprawnego – wystarczy wyobrazić sobie sytuację,
w której zarząd spółki akcyjnej dokonuje zbycia składnika majątku bez zgody rady
nadzorczej w sytuacji, w której statut spółki przewiduje konieczność uzyskania takiej zgody
(zob. art. 384 k.s.h.). W przypadku takim rzecz jasna dokonanie takiej czynności jest
w sposób sztywny zakazane (zarząd nie dysponuje w tym zakresie żadną swobodą), ale nie
sposób twierdzić, że nie stanowi ono zajmowania się sprawami spółki. Przeciwnie, będzie
to szczególnie jaskrawe nadużycie uprawnień zarządu.
W takim samym zakresie składnikiem określonych decyzji majątkowych agenta
może być zignorowanie określonych obowiązków publicznoprawnych lub naruszenie
pewnych regulacji z zakresu prawa publicznego gospodarczego lub szeroko pojętego prawa
finansowego. Przykładowo decyzja o stosowaniu we wzorcu umownym klauzuli abuzywnej
lub zawarcie porozumienia obejmującego tzw. zmowę cenową stanowić będzie element
decyzji gospodarczej, w ramach której menedżer dysponuje realną swobodą, choć decyzja
taka może skutkować nałożeniem kary zgodnie z art. 106 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów. Sam fakt nielegalności takiego działania tej swobody nie wyklucza. Podobnie
będzie np. z zastosowaniem agresywnej optymalizacji podatkowej, w ramach której agent
liczy się – w przypadku kontroli zarządzanego podmiotu – z własną odpowiedzialnością
karnoskarbową i koniecznością zapłaty przez mandanta odsetek od zaległości podatkowej
lub pociągnięciem go do odpowiedzialności posiłkowej. Natomiast oczywiście naruszenia
formalnych obowiązków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak
zaniechanie

dokonania

odpowiednich

zgłoszeń

np.

Głównemu

Inspektorowi

Farmaceutycznemu407, rzeczywiście nie stanowi zajmowania się sprawami majątkowymi
lub działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 296 § 1 k.k. i wyrządzona w ten sposób
szkoda nie będzie podlegać odpowiedzialności karnej na podstawie tego przepisu.
Drugi zaprezentowany przez T. Oczkowskiego argument ma bardzo ograniczone
znaczenie – dotyczy bowiem właściwie tylko zbiegu odpowiedzialności z art. 296 k.k.
z odpowiedzialnością karnoskarbową. W przypadku bowiem kar pieniężnych nakładanych
407

Zob. art. 127b i 127c ustawy z dnia 6 września 2001 – Prawo farmaceutyczne, t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.
2211.
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na przedsiębiorcę będącego podmiotem zbiorowym, tożsamość podmiotu nie zachodzi.
W przypadku gdy z powodu nieprawidłowego zachowania menedżera, realizującego
znamiona przestępstwa, doszło do obciążenia jego mandanta karą pieniężną, trudno uznać
za niedopuszczalne pociągnięcie menadżera do odpowiedzialności karnej. Jest to bowiem taka
sama strata, jak każda inna pojawiająca się w ramach działalności gospodarczej. Należy
zauważyć, że przecież odpowiedzialność z tytułu popełnienia przestępstwa z art. 296 k.k.
podlega wszelkim restrykcjom związanym z ogólnymi zasadami odpowiedzialności karnej,
które są wszak znacznie bardziej rygorystyczne niż w przypadku kar pieniężnych (związane
w szczególności z obiektywnym przypisaniem skutku, przypisaniem strony podmiotowej
i zawinienia). W związku z powyższym takie „przerzucanie” odpowiedzialności na agenta
będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach.
Natomiast

kolizję

odpowiedzialności

za

przestępstwo

nadużycia

zaufania

i za przestępstwa skarbowe należy rozwiązywać na ogólnych zasadach przyjętych w prawie
karnym, związanych z tzw. regułami wyłączania wielości ocen. Możemy mieć bowiem
do czynienia z sytuacją w której określona decyzja będzie godzić zarówno w interesy
finansowe zarządzanego podmiotu (np. spółki kapitałowej) jak i w interes fiskalny Skarbu
Państwa. Będzie to przypadek tzw. właściwego zbiegu przepisów ustawy, skutkujący
koniecznością zastosowania instytucji z art. 8 k.k.s.408
Jako przykład tego rodzaju sytuacji może posłużyć postępowanie karne, które
toczyło się przed Sądem Rejonowym Warszawa – Żoliborz pod sygn. III K 1447/06409.
W sprawie tej oskarżeni, będący członkami zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
w istocie wyprowadzali z niej pieniądze pod pozorem zapłaty za nieistniejące usługi. Co
ciekawe jednak, oskarżyciel publiczny nie utożsamiał szkody z tymi właśnie, wypłacanymi
kwotami. W wyniku bowiem pozorowania obrotu gospodarczego spółka zawyżała koszty
uzyskania przychodu, a w konsekwencji deklarowała zaniżony podatek dochodowy.
W wyniku postępowania prowadzonego względem spółki Urząd Skarbowy ustalił jej
zobowiązanie podatkowe bez uwzględnienia fikcyjnych kosztów na kwotę łącznie kilkuset
408

Odmiennie i w tym kontekście nieprawidłowo SN w wyroku z dnia 26 stycznia 2011 roku, II KK 214/10,
LEX nr 786412, który zdaje się stać na stanowisku, że porównanie przedmiotów zamachu z art. 296 k.k. i art. 56
k.k.s. wyklucza możliwość zastosowania obu tych przepisów w zbiegu idealnym. W wyroku tym SN
nieprawidłowo traktuje odmienność zaatakowanych dóbr prawnych, jako okoliczność wykluczającą możliwość
przyjęcia zbiegu przepisów pomiędzy art. 296 k.k. i art. 56 k.k.s. Tymczasem właśnie różnica w zaatakowanych
dobrach prawnych zdaje się przemawiać za kumulatywną kwalifikacją, por. na ten temat pkt 4 niniejszego
rozdziału i wskazana tam literatura.
409
Akt oskarżenia został wniesiony przez Prokuraturę Rejonową Warszawa – Żoliborz 20 października 2005
roku do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy, a następnie przekazany według właściwości
do Sadu Rejonowego Warszawa – Żoliborz. W sprawie w dniu 22 września 2011 roku zapadł w tym zakresie
wyrok uniewinniający (co ciekawe, o takie rozstrzygnięcie wnosił prokurator po zamknięciu rozprawy).
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tysięcy złotych. Nadto spółka została obciążona odsetkami za zwłokę, które wyniosły jednak
tylko kilkanaście tysięcy złotych.
Co oczywiste w postępowaniu tym nie było możliwe przypisanie oskarżonym
wyrządzenia spółce szkody majątkowej w kwocie całości ustalonego zobowiązania
podatkowego (tak jak czynił to prokurator w akcie oskarżenia). Spółka tak czy inaczej była
zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego w takiej wysokości, jaka wynika
z rzeczywiście osiąganych przez nią dochodów. Z tej perspektywy zachowanie zarządu
można oceniać w kontekście realizacji znamion przestępstwa lub wykroczenia skarbowego
z art. 56 k.k.s.410 Natomiast wydaje się jak najbardziej dopuszczalną ocena, że określona
decyzja gospodarcza, która prowadzi do konieczności zapłaty odsetek od należności
publicznoprawnej, stanowi wyrządzenie mandantowi szkody majątkowej w kwocie
rzeczywiście zapłaconych odsetek411. Osoba zajmująca się sprawami majątkowymi
lub działalnością gospodarczą innej osoby, w szczególności prowadzeniem przedsiębiorstwa,
podejmuje decyzje gospodarcze, które wywołują konsekwencje na wielu płaszczyznach,
regulowanych przez różne dziedziny prawa (prawo cywilne, gospodarcze, podatkowe,
administracyjne). Menadżer, kierując się interesem mandanta, musi brać pod uwagę wszystkie
majątkowe konsekwencje swoich decyzji i niejednokrotnie to właśnie uregulowania
administracyjne czy podatkowe będą decydujące w wyborze określonych umów lub innych
czynności prawnych dla realizacji gospodarczych celów. Jeżeli określona decyzja
gospodarcza wywołuje rozbieżne skutki, kwestię powstania szkody należy oceniać, biorąc
pod uwagę całość gospodarczych konsekwencji takiej decyzji. Można wyobrazić sobie
sytuację, w której menadżer decyduje się na sfinansowanie potencjalnie zyskownej
inwestycji, przez co nie może wywiązać się ze zobowiązań publicznoprawnych (np.
zapłacenia podatku dochodowego). W perspektywie wyrządzenia szkody majątkowej decyzję
taką należy oceniać w kontekście całości jej majątkowych skutków, tak jak wynika
to ze stosowania

metody

dyferencyjnej.

Wykluczone

będzie

wówczas

przypisanie

przestępstwa nadużycia zaufania, jeżeli uzyskane zyski są wyższe, niż straty związane
z koniecznością zapłaty potencjalnych kar finansowych lub naliczeniem odsetek412. Sytuacji
takiej z perspektywy art. 296 k.k. nie należy w związku z powyższym oceniać w kontekście
instytucji stanu wyższej konieczności, albowiem brak jest tutaj kolizji pomiędzy dwoma
410

Por. wyrok SN z dnia 26 stycznia 2011 roku, II KK 214/10, LEX nr 786412, w którym Sąd Najwyższy
słusznie wskazuje, że nieuregulowana należność publicznoprawna nie może stanowić szkody podmiotu
gospodarczego, o której mowa w art. 296 k.k.
411
W analizowanej sprawie kwota ta nie przekraczała granicznej wartości znacznej szkody majątkowej, a wyrok
w sprawie zapadł już po uchyleniu art. 585 k.s.h.
412
Tak też A. Zientara, op.cit., s. 113.
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dobrami prawnymi. Natomiast ochrona interesów majątkowych mandanta może stanowić
podstawę do stosowania konstrukcji stanu wyższej konieczności w przypadku realizacji
znamion innych przestępstw, polegających na naruszeniu różnorodnych obowiązków
publicznoprawnych413.
3.4.4. Lucrum cessans
Kwestia zaliczenia utraconych korzyści do pojęcia szkody majątkowej budziła
fundamentalne kontrowersje już na gruncie przestępstwa niegospodarności z art. 217 d.k.k.
oraz przestępstwa nadużycia zaufania z art. 1 u.o.o.g.414 W chwili obecnej zarówno
w literaturze, jak i w orzecznictwie zaliczenie utraconych korzyści do szkody majątkowej
w rozumieniu art. 296 k.k., przynajmniej deklaratywnie, jest powszechnie akceptowane415.
Nie oznacza to jednak, że argumenty prezentowane dotychczas przeciwko uznaniu lucri
cessantis za szkodę majątkową, straciły na znaczeniu lub zostały obalone. Warto więc
przyjrzeć się im bliżej.
Po pierwsze wskazywano, że rozmiary szkody należy mierzyć na chwilę czynu,
a więc chwilę w której sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany.
W konsekwencji wszelkie ubytki powstałe po tym momencie nie mogą stanowić szkody
majątkowej, stanowiącej znamię typu czynu zabronionego. Zdaniem autorki tego ujęcia,
413

Nie będzie to dotyczyło realizacji znamion przestępstw i wykroczeń skarbowych z uwagi na brak tego
kontratypu w prawie karnym skarbowym. W literaturze dopuszcza się niekiedy w tym kontekście wyłączenie
odpowiedzialności karnoskarbowej ze względu na brak winy, zob. G. Bogdan, Rola kontratypów w prawie
karnym skarbowym, CzPKiNP 1998, z. 1-2, s. 65 i n.
414
Zob. w stanie prawnym sprzed 1 stycznia 1995 roku szerokie ujęcie szkody aprobowali T. Majewski, Wartość
i szkoda w sprawach o przestępstwa gospodarcze, Palestra 1974, z. 12, s. 43, I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter,
op.cit., s. 684, J. Bafia, K. Mioduski, K. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz. Tom II, Warszawa 1987, s. 322,
P. Kruszyński i P. Mierzejewski, Karno-prawna ochrona obrotu gospodarczego w: P. Hofmańśki (red.),
Z problematyki prawa karnego, Białystok 1994, s. 131 – 132, przeciwne stanowisko zajmowali natomiast
R. Rogala, op.cit., s. 84 - 85, J. Grabowski i J. Kochanowski, Przestępstwa…, s. 26 - 27, a także – z pewnym
wahaniem – O. Górniok, Przestępstwa gospodarcze, Warszawa 1981, s. 26 – 29 oraz niejednoznacznie
H. Popławski, Karalna niegospodarność…, s. 17, por. także niejednolite orzecznictwo; uchwała SN Izby Karnej
i Wojskowej z dnia 27 lutego 1976, VI KZP 10/76, LEX nr 19109 oraz uchwała SN Izby Karnej i Wojskowej
z dnia 28 czerwca 1989, VI KZP 28/87, LEX nr 20359. Natomiast w stanie prawnym po wejściu w życie ustawy
o ochronie obrotu gospodarczego zob. stanowisko restrykcyjne P. Kardasa w: K. Buchała et al., Ustawa…,
s. 24, A. Ratajczaka, Ochrona obrotu gospodarczego. Komentarz…, s. 21 i L. Sługockiego, glosa do uchwały SN
z dnia 21 czerwca 1995 roku, I KZP 22/95, PiP 1996, z. 7, s. 103 – 105 oraz stanowisko inkluzywne O. Górniok,
Ustawa…, s. 9, P. Kardasa, Szkoda majątkowa…, s. 36 i n., J. Wojciechowskiego, Ustawa…,
s. 12 i H. Prackiego, Nowe rodzaje przestępstw gospodarczych, Prok. i Pr. 1995, z. 1, s. 46.
415
Zob. O. Górniok, Prawo…, s. 19, taż, Odpowiedzialność karna…, s. 79, J. Giezek w: J. Giezek et al., Kodeks
karny. Część szczególna…, s. 1168, P. Kardas w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna.
Tom III…, s. 546 – 548, I. Zgoliński w: V. Konarska – Wrzosek et al., Kodeks…, s. 1237, R. Zawłocki,
w: M. Błaszczyk et al., Kodeks karny. Część szczególna…, Warszawa 2017, s. 811, tenże w: J. Bojarski et al.,
System…, s. 485 - 486, M. Gałązka w: F. Ciepły et al., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018, s. 1383 –
1384, S. Żółtek, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2005, V KK 108/05, WPP 2006,
z. 4, s. 135 – 138, I. Sepioło, op.cit., s. 127, T. Oczkowski, Nadużycie zaufania…, s. 140 – 142, A. Zientara,
op.cit., s. 104 i n., A. Domarus, op.cit., s. 11 – 12, E. Hryniewicz-Lach, Utracone korzyści…, s. 20. Zob. jednak
niejednoznacznie S. Żółtek, Analiza znamion…, s. 137 – 138.
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G. Rejman, ponieważ utrata korzyści zawsze następuje w temporalnym oddaleniu
od zachowania sprawcy, element ten nie może należeć do znamion czynu zabronionego416.
Po drugie twierdzono, że ujmowaniu lucri cessantis jako szkody majątkowej
w rozumieniu prawa karnego stoi na przeszkodzie zasada nullum crimen sine lege certa
i nullum crimen sine lege scripta. Wskazywano bowiem, że utracone korzyści nie spełniają
warunku dostatecznej określoności, wymaganego od znamion typu czynu zabronionego. Brak
jest bowiem wystarczającej z punktu widzenia prawa karnego metody wyznaczania szkody
w tej postaci. Nadto, z uwagi na charakter obrotu gospodarczego, do którego art. 296 k.k.
znajduje zastosowanie, a z którym immanentnie związany jest stan ryzyka i niepewności co
do rezultatów podejmowanych decyzji, wykazanie tego znamienia jest niezwykle trudne,
a częstokroć po prostu niemożliwe417. Pewną odmianą powyższego argumentu jest
wskazywanie, na szczególny, bowiem jedynie hipotetyczny charakter utraconych korzyści,
co miałoby dyskwalifikować tę postać szkody w perspektywie prawa karnego 418.
Po trzecie wreszcie twierdzono, że z uwagi na penalizację również nieumyślnego
wyrządzenia szkody, zakres kryminalizacji art. 296 k.k., a poprzednio art. 1 u.o.o.g.
w przypadku uwzględnienia utraty korzyści byłby niezwykle szeroki, obejmując wszystkie
dające się pomyśleć przejawy niekompetencji czy braku należytej staranności zarządcy,
co stoi w sprzeczności z zasadą subsydiarności prawa karnego419.
Warto zauważyć, że argument drugi i trzeci wzmacnia obecnie rozszerzenie
kryminalizacji nadużycia zaufania na przedpole naruszenia dobra prawnego. W związku
bowiem z wprowadzeniem art. 296 § 1a k.k., przy szerokiej wykładni pojęcia szkody
majątkowej, kryminalizacją objęte zostało samo narażenie mandanta na utratę spodziewanego
zysku. Skoro wszak uzyskanie zysków w ramach działalności gospodarczej co do zasady
objęte jest w jakimś stopniu niepewnością czy niebezpieczeństwem, to sytuacja zagrożenia
416

G. Rejman, w: E. Bieńkowska et al., Kodeks…, s. 1433 – 1434, por. S. Żółtek, Analiza znamion…, s. 138.
Podobną perspektywę, choć z nieco innym uzasadnieniem przyjmowali na gruncie art. 217 d.k.k. J. Grabowski
i J. Kochanowski, którzy odrzucali zaliczenie do pojęcia szkody utraconych korzyści z uwagi na fakt, iż są one
ustalane na moment późniejszy niż ich powstanie, z reguły na chwilę naprawienia szkody lub wydania
orzeczenia. Autorzy ci – w nie do końca klarownym wywodzie – wyrażali się następująco: „przestępstwo (…)
albo jest, albo nie jest dokonane w pewnym momencie, w całokształcie swych wszystkich ustawowych znamion.
I nie może być tak, żeby jedno z jego znamion (…) było zrealizowane w przyszłości, w czasie późniejszym
od tego, w którym przyjęto, że przestępstwo zostało już popełnione”, ciż, Przestępstwa… s. 26 – 27. Oczywiście
znamię skutku co do zasady zostaje zrealizowane w momencie późniejszym niż znamię czynności wykonawczej
i dopiero ustalenie, że skutek nastąpił pozwala na stwierdzenie, w którym momencie przestępstwo zostało
dokonane.
417
Zob. P. Kardas, w: K. Buchała et al., Komentarz…, s. 24, tenże, glosa…, s. 119, tenże, Szkoda majątkowa…,
s. 46 – 47, L. Sługocki, op.cit., s. 104 – 105, T. Oczkowski w: A. Binas et al., System…, s. 262 – 263, por.
S. Żółtek, Analiza znamion…, s. 138.
418
Zob. również O. Górniok, Przestępstwa gospodarcze…, s. 27, R. Rogala, op.cit., s. 85.
419
Zob. P. Kardas, w: K. Buchała et al., Komentarz…, s. 24 – 25, tenże, glosa…, s. 119 – 120, tenże, Szkoda
majątkowa…, s. 51, I. Sepioło, op.cit., s. 127.
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dla osiągnięcia zysku jest w istocie codziennością, trwałymi warunkami funkcjonowania
agenta. W związku z powyższym kryminalizacja takich stanów rzeczy jawi się na pierwszy
rzut oka jako radykalnie nadmierna420.
Wydaje się jednak, że powyższe argumenty nie mogą przesądzać o zawężeniu
pojęcia szkody majątkowej w prawie karnym wyłącznie do strat. W kontekście pierwszego
argumentu zaznaczono już wcześniej, że niefortunna redakcja art. 115 § 5 – 7a k.k. nie
uprawnia do twierdzenia, że szkoda majątkowa musi wystąpić w chwili, w której sprawca
działał lub zaniechał działania do którego był obowiązany. Wszak znamię skutku
co do zasady następuje po realizacji znamion czynnościowych i problem ten dotyczy szkody
nie tylko w postaci utraty korzyści, ale również w postaci damni emergentis, które także mogą
powstać po zachowaniu sprawczym. Problem w sposób wystarczający można rozwiązać
zaznaczając, że w art. 115 § 7 i 7a k.k. zawarto warunek „odpowiedniego” stosowania art.
115 § 5 i 6 k.k. do pojęcia szkody majątkowej. Oznacza to bowiem możliwość dokonania
w tych definicjach pewnych modyfikacji, w szczególności takich, które nakazywałyby
liczenie wartości szkody na chwilę jej wystąpienia.
Pozostałe dwa argumenty jawią się jako trudniejsze do odparcia, ale również one
w rzeczywistości dotyczą w takim samym stopniu utraty korzyści, jak i strat. W istocie
bowiem z perspektywy stosowania metody dyferencyjnej, przy uwzględnieniu jej
karnoprawnego kontekstu, mechanizm ustalania wartości obu postaci szkody będzie taki sam
i wymaga ustalenia hipotetycznego, zgodnego z regułami postępowania zachowania sprawcy.
Czynienie więc ustaleń hipotetycznych jest koniecznością również w kontekście ustalania
szkody w formie strat. Bez rygorystycznego badania tej kwestii narażone na ryzyko
nieprawidłowych rozstrzygnięć będzie analizowanie każdej postaci szkody. Co więcej,
w niektórych przypadkach rozróżnienie jej dwóch rodzajów uszczerbków będzie niezwykle
skomplikowane i chyba nawet niepotrzebne. Warto w tym miejscu powrócić do przykładu
zaczerpniętego z postępowania karnego prowadzonego przed Sądem Rejonowym
dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, sygn. II K 482/02/K. W sprawie tej oskarżony
o przestępstwo z art. 296 § 1 k.k. prezes zarządu spółdzielni zakupił po okazyjnej cenie
nieruchomość (formalnie nabywcą była podstawiona przez niego osoba), a następnie
420

Por uwagi krytyczne na temat tego przepisu R. Zawłockiego w: J. Bojarski et al., System…, s. 464, tenże,
Nowe przestępstwo…, s. 971. Należy jednak zauważyć, że pojęcie szkody interpretowano szeroko również
na gruncie art. 585 k.s.h. i przepisów kodeksu handlowego, zob. K. Stefanowicz, Odpowiedzialność karna
w związku z działalnością gospodarczą, Warszawa 1992, s. 168, J. Giezek, D. Wnuk, Odpowiedzialność cywilna
i karna w spółkach prawa handlowego, Warszawa 1994, s. 90, P. Siciński, op.cit., s. 19, L. Wilk, op.cit.,
s. 66, J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne…, s. 585, R. Zawłocki, Przestępstwa przeciwko przedsiębiorcom.
Komentarz, Warszawa 2003, s. 34, R. Zawłocki, D. Czura – Kalinowska, Odpowiedzialność karna za działanie
na szkodę spółki, Warszawa 2006, s. 65 – 66, J. Duży, Odpowiedzialność karna…, s. 112.
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poinformował Radę Nadzorczą spółdzielni o możliwości jej kupna za ponad dwukrotnie
wyższą cenę, zatajając fakt, że sam ją w istocie wcześniej nabył. W efekcie spółdzielnia
kupiła tę samą nieruchomość za kwotę 295 000 złotych. Należy uznać, że w tej sytuacji
prawidłowym zachowaniem agenta było nabycie nieruchomości bezpośrednio za spółdzielnię
od jej pierwotnych właścicieli, za tę kwotę, za którą gotowi byli oni ją sprzedać. Trudno
jednak różnicę w tak uzyskanej cenie jednoznacznie przyporządkować do strat
lub do utraconych korzyści. Owa różnica jest stratą w tym sensie, że w przypadku
prawidłowego zachowania zarządcy nie doszłoby do ubytku tych środków z majątku
spółdzielni. W istocie jednak spółdzielnia uzyskała w zamian za wyzbycie się tych
składników majątkowych, inne walory (nieruchomość o określonej wartości, nota bene
przekraczającej cenę, za którą oskarżony nabył ją w pierwszej kolejności). Jak więc widać,
różnica pomiędzy stratą a utratą spodziewanych korzyści nie jest wcale łatwa do uchwycenia
i w istocie zależy od przyjętych założeń co do hipotetycznego stanu rzeczy. Dlatego też nie
można jednoznacznie przesądzić, że ze swej istoty przypadki spowodowania strat
charakteryzują się wyższym stopniem społecznej szkodliwości niż przypadki doprowadzenia
do utraty korzyści. Dlatego też trudno byłoby zaakceptować sytuację, w której od charakteru
wyrządzonej szkody (uznania jej stratę lub utratę korzyści) uzależniona byłaby
odpowiedzialność karna z art. 296 k.k.
Jak się wydaje, sam fakt istnienia poważnych trudności w zakresie czynienia ustaleń
co do utraconych korzyści, nie może być argumentem przeciwko ich zaliczeniu w poczet
szkody. Najlepszą drogą do realizowania gwarancyjnej funkcji prawa karnego w tym zakresie
jest bowiem rygorystyczne przestrzeganie reguł obiektywnego przypisania skutku, dokładna
analiza w każdym przypadku kwestii naruszenia przez agenta reguł postępowania z dobrem
prawnym oraz procesowa zasada rozstrzygania nieusuwalnych wątpliwości co do stanu
faktycznego na korzyść oskarżonego (art. 5 § 2 k.p.k.)421. Zresztą z uwagi na powyższe
karnoprawne

uwarunkowania

przypisania

odpowiedzialności

można

zauważyć,

że w rzeczywistości nie wszystkie przypadki zaliczane w prawie cywilnym do lucri cessantis
będą stanowiły w szkodę majątkową w sensie prawnokarnym. Jak bowiem zauważono
uprzednio, o ile oczekiwanie wręcz pewności co do uzyskania korzyści stanowi zbyt
rygorystyczny warunek dla odpowiedzialności indemnizacyjnej i należy posługiwać się
pojemnym ujęciem „dostatecznie wysokiego prawdopodobieństwa”, to schemat taki nie
znajdzie zastosowania w prawie karnym. Warunki obiektywnego przypisania skutku
421

Por. P. Kardas, Szkoda majątkowa…, s. 52 – 53, postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia
12 października 2010 roku, II AKz 383/12, LEX nr 1413459.
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wymagają bowiem przekonania sądu, że gdyby sprawca zachował się zgodnie
z obowiązującymi go regułami postępowania, do skutku by nie doszło (jego mandant
osiągnąłby zakładane korzyści)422. W konsekwencji owe trudności, a niejednokrotnie brak
możliwości czynienia wiarygodnych ustaleń w zakresie szkody, zawsze działać będą
na korzyść oskarżonego. Nadto z uwagi na odmiennie skonstruowane postępowanie
dowodowe, brak będzie możliwości stosowania jakichkolwiek uproszczeń dowodowych
lub przerzucania ciężaru dowodu na oskarżonego.
Należy również zauważyć, że wszak od osób zarządzających majątkiem podmiotów
gospodarczych prawo karne nie wymaga niczego ponad stosowaniem się do obowiązujących
reguł postępowania, funkcjonujących w tej dziedzinie życia społecznego. W granicach tych
nie sposób mówić o wyrządzeniu szkody majątkowej w sensie karnoprawnym 423. Nie są
to wymagania wyższe, niż te obowiązujące np. kierowców lub lekarzy, również
funkcjonujących w ramach skomplikowanego zbioru zasad postępowania. Oczywiście nie
sposób nie uwzględniać specyfiki obrotu gospodarczego, gdzie pewna innowacyjność,
niekonwencjonalność

postępowania,

łamanie

dotychczas

utrwalonych

schematów

niejednokrotnie będzie zaletą menadżera. W związku z powyższym w kontekście badania
kwestii naruszenia reguł postępowania zalecać należy szczególnie wnikliwą i ostrożną
analizę. To, że zachowanie agenta było nowatorskie nie powinno świadczyć o naruszeniu
reguł postępowania. Nadto należy w tym zakresie postulować uwzględnienie badania tego
rodzaju zachowań pod kątem instytucji eksperymentu ekonomicznego (art. 27 § 1 k.k.)424,
zaś w przypadku niezbyt poważnych naruszeń, w szczególności prowadzących do powstania
szkody w postaci utraty korzyści, należy postulować korzystanie z klauzuli znikomego
stopnia społecznej szkodliwości czynu. Nie jest to jednak wyłącznie problem szkody
w postaci lucri cessantis.
422

Słusznie kwestię tę podkreśla Sąd Najwyższy, stwierdzając, że „bez względu na opcję, co do rozumienia
pojęcia szkody majątkowej na gruncie art. 296 k.k., warunkiem odpowiedzialności karnej za przestępstwo
nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym jest powstanie w wyniku działania sprawcy rzeczywistej szkody
w majątku mandanta” – uzasadnienie wyrok SN z dnia 7 listopada 2005, V KK 108/05, LEX nr 200507.
Niezależnie od być może użycia niefortunnego sformułowania „rzeczywista szkoda”, Sąd Najwyższy nie
kwestionuje w tym judykacie zaliczenia w poczet szkody utraconych korzyści, a jedynie podkreśla konieczność
poczynienia nie budzących wątpliwości ustaleń w tym zakresie. Por. również wyrok SA w Poznaniu z dnia
28 czerwca 2013 roku, II AKa 37/13, LEX nr 1381508, w którym sąd ten stwierdza, że o szkodzie w postaci
lucri cessantis można mówić wyłącznie wówczas, gdy na podstawie ustaleń co do hipotetycznego stanu rzeczy
wykaże się wysokie, graniczące z pewnością, prawdopodobieństwo jej wyrządzenia. Zob. też J. Duży,
Szkoda…, s. 94, I. Sepioło, op.cit., s. 131.
423
Por. R. Zawłocki, Przestępstwo niegospodarności. Przesłanki i elementy odpowiedzialności karnej z art. 296
k.k., MoP 2002, z. 21, s. 986.
424
W przeprowadzonych badaniach aktowych nie spotkano się z uniewinnieniem oskarżonego lub umorzeniem
postępowania z uwagi na spełnienie przesłanek eksperymentu ekonomicznego, choć kwestia ta bywa
podnoszona przez obronę.
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Nadto należy pamiętać, że wraz z poszerzaniem się swobody działania agenta,
właściwym

dla

funkcjonowania

coraz

bardziej

skomplikowanych

przedsięwzięć

gospodarczych, których działanie opiera się na zaufaniu do profesjonalnej, wysoce
wyspecjalizowanej kadry menadżerskiej, rośnie również odpowiedzialność agenta425. Skoro
celem operacji gospodarczych jest osiąganie zysku, działania lub zaniechania polegające
na zniweczeniu tego celu mogą w sposób istotny godzić w chronione przez art. 296 k.k. dobro
prawne, jako jaskrawe zamachy na interesy majątkowe mandanta (w szczególności wówczas,
gdy na skutek zachowania sprawcy oczekiwane zyski zostały osiągnięte przez inny podmiot).
Również w orzecznictwie kwestia zaliczenia w poczet szkody utraty korzyści
w chwili obecnej nie budzi kontrowersji426. Tym niemniej, bliższa analiza judykatury
prowadzi do wniosku, że sądom zdarza się, pomimo deklarowania aprobaty dla ujęcia szkody
autoryzowanego w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 21 czerwca 1995 roku 427, odstępować
od jej szerokiej definicji. Jako przykład swoistego wybiegu w tym zakresie można wskazać
postępowanie, które toczyło się przed Sądem Okręgowym w Krakowie pod sygn.
III K 337/07428. W sprawie tej osoba na kierowniczym stanowisku w spółce akcyjnej została
oskarżona o przestępstwo, polegające na wyrządzeniu tejże spółce szkody w wielkich
rozmiarach429. Zachowanie to miało polegać na nieprawidłowościach w przeprowadzeniu
inwestycji, polegającej na skupowaniu i scalaniu działek w celu przeprowadzenia na ich
terenie dużej inwestycji budowlanej. Dzięki bowiem skupieniu całej grupy nieruchomości
gruntowych uzyskano teren o wartości znacznie przekraczającej sumę cen działek, które
zakupiono. W ramach tego przedsięwzięcia doszło jednak do zaniedbań związanych
z zakupem jednej z działek i utraty środków finansowych przeznaczonych na ten zakup,
w kwocie łącznie ponad 2 milionów złotych. Ostatecznie jednak całość zakupionego gruntu
została zbyta za kwotę przekraczającą o ponad 4 miliony złotych całość wydatków, w tym
wydatków przeznaczonych na transakcję, która ostatecznie nie doszła do skutku. Sąd
Okręgowy w Krakowie w wyroku z dnia 22 grudnia 2010 roku430 uniewinnił oskarżonego,
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Por. I. Sepioło, op.cit., s. 124 – 125.
Zob. z najnowszego orzecznictwa wyrok SA w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 2017 roku, II AKa 155/17, LEX
nr 2383359, wyrok SA w Łodzi z dnia 25 stycznia 2017 roku, II AKa 292/16, LEX nr 2250081, wyrok SA
w Gdańsku z dnia 28 grudnia 2016 roku, II AKa 358/16, LEX nr 2231713, wyrok Sądu Apelacyjnego
w Warszawie z dnia 26 czerwca 2015 roku, II AKa 156/15, LEX nr 1782097, wyrok SA w Warszawie z dnia 16
maja 2014 roku, II AKa 36/14, LEX nr 1469424, wyrok SA w Katowicach z dnia 28 marca 2014 roku, II AKa
16/14, LEX nr 1487123.
427
I KZP 22/95, LEX nr 20763,
428
Akt oskarżenia został wniesiony przez Prokuraturę Okręgową w Krakowie w dniu 31 października 2007 roku,
sygn. VI Ds 55/07/S do Sądu Okręgowego w Krakowie.
429
Czyn zakwalifikowano z art. 296 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k.
430
Orzeczenie nie zostało zaskarżone.
426
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stwierdzając że do wyrządzenia szkody w ogóle nie doszło. Sąd stwierdził bowiem, że spółka
nie poniosła szkody, ponieważ nawet biorąc pod uwagę koszty nieudanych negocjacji, które
wyniosły ponad 2 miliony złotych, i tak osiągnięto zysk z tej inwestycji w kwocie ponad
4 milionów złotych. Tymczasem wydaje się, że przeprowadzona przez sąd analiza w ogóle
pomija problematykę utraty korzyści, które wszak byłyby wyższe, gdyby nie nieudane
negocjacje. Samo osiągnięcie zysku z określonej inwestycji nie oznacza przecież, że do utraty
korzyści nie doszło. Możliwe jest bowiem wykazanie szkody w sytuacji poczynienia ustaleń,
że gdyby agent podjął określone, zgodne z regułami postępowania zachowanie,
lub też zaniechał określonego, nieprawidłowego względem dobra prawnego zachowania, zysk
osiągnięty z określonego przedsięwzięcia w założonej perspektywie czasowej byłby wyższy.
Odrębną kwestią jest problem czynienia precyzyjnych ustaleń hipotetycznych
w kontekście utraty korzyści. W przypadku damni emergentis często zadowalający efekt
przyniesie samo proste wyeliminowanie zachowania stanowiącego naruszenie reguły
postępowania z dobrem prawnym, w związku z czym alternatywną będzie stan majątkowy
mandanta, który istniałby, gdybyśmy założyli całkowitą bierność agenta w określonym
zakresie. Tymczasem w przypadku utraty korzyści zazwyczaj mechanizm ten będzie dużo
bardziej skomplikowany, będziemy bowiem mieli do czynienia bądź to z zaniechaniem
sprawcy, bądź też z działaniem modalnie nieprawidłowym. Należy wyraźnie zaznaczyć,
że organy postępowania nie mogą pozwalać sobie w tym zakresie na czynienie jakichkolwiek
uproszczeń lub uogólnień, co niestety zdarza się w praktyce. Jako przykłady problemów
związanych z czynieniem ustaleń hipotetycznych w zakresie lucri cessantis można wskazać
dwa postępowania, toczące się pod sygn. IV K 873/04 przed Sądem Rejonowym
w Katowicach431 oraz pod sygn. II K 663/07/K przed Sądem Rejonowym dla Krakowa –
Krowodrzy w Krakowie432.
W pierwszym z powyższych postępowań oskarżono troje członków zarządu spółki
akcyjnej o wyrządzenie spółce szkody (w kwotach, w zależności od oskarżonego,
od 1 miliona do ponad 5 milionów złotych), polegającej na utracie spodziewanych korzyści.
Zgodnie ze sformułowanym przez prokuratora opisem czynu, jako wyrządzające szkodę
zostały uznane zachowania polegające na zakupie bonów dłużnych wyemitowanych przez
431

Akt oskarżenia został wniesiony w dniu 30 czerwca 2004 roku przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach,
sygn. V Ds 26/04/S do Sądu Rejonowego w Katowicach. W sprawie w dniu 25 kwietnia 2006 roku zapadł
wyrok uniewinniający wszystkich oskarżonych, utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach
z dnia 6 marca 2007 roku, sygn. VI Ka 1451/06.
432
Akt oskarżenia został wniesiony w dniu 16 kwietnia 2007 roku przez Prokuraturę Rejonową w Bochni, sygn.
Ds 981/06. W sprawie w dniu 3 marca 2009 roku zapadł wyrok skazujący oskarżonego za przestępstwo z art.
585 § 1 k.s.h., który został utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25 listopada
2009 roku, sygn. IV K 544/09.
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kilka spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz na zawieszeniu spłaty odsetek
w terminach wymagalności wykupu tychże bonów. Jako alternatywne, przynoszące spółce
zyski zachowanie oskarżyciel publiczny wskazał umieszczenie przeznaczonych na zakup
bonów środków (w kwocie łącznie prawie 10 milionów złotych) na odpowiednio
oprocentowanej lokacie terminowej w konkretnym, wymienionym z nazwy banku.
Uzasadniając takie ujęcie prokurator wskazał jedynie, że lokata taka była wyżej
oprocentowana, a wybór konkretnego banku motywował faktem, że pokrzywdzona spółka
w tym właśnie banku posiadała rachunek.
Natomiast w sprawie o sygn. II K 663/07/K członek zarządu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością został oskarżony o zachowanie (kwalifikowane na podstawie art. 585
§ 1 k.s.h.), polegające na pobieraniu zaliczek, które pożytkował na cele niezwiązane
z działalnością spółki i które zwracał następnie w ratach. Ponieważ w chwili wniesienia aktu
oskarżenia zaliczki te zostały przez oskarżonego zwrócone, prokuratur wskazywał, że gdyby
nie doszło do wypłaty zaliczek, spółka dysponowałaby kwotami (odpowiednio w wysokości
200 000 i 150 000 złotych), które mogłaby przeznaczyć na osiągnięcie zysków.
Ów hipotetyczny zysk prokurator obliczył, jako iloczyn wydatkowanej kwoty i stopy
procentowej kredytów obrotowych, na sumę 41 290 złotych433. Innymi słowy w akcie
oskarżenia przyjęto założenie, że spółka mogłaby przeznaczyć te same środki na udzielenie
pożyczek innym podmiotom, z których osiągnęłaby określony zysk. Oskarżyciel również
w tym przypadku nie uzasadnił w jakikolwiek sposób, dlaczego wybrał właśnie taki, a nie
inny sposób inwestowania pieniędzy.
Stanowisko oskarżyciela w obu zaprezentowanych wyżej stanach faktycznych należy
uznać za nieuzasadnione, dowolne i słusznie zakwestionowane w rozstrzygnięciach sądów.
Konstruowanie hipotetycznego stanu rzeczy prowadzącego od osiągnięcia określonych
zysków musi znajdować uzasadnienie w sytuacji finansowej pokrzywdzonego podmiotu,
w specyfice i obszarze jego działalności. Wybór alternatywy nie może przybierać postaci
wyidealizowanej, arbitralnie wybranej inwestycji. Aby czynione ustalenia hipotetyczne mogły
być źródłem ustaleń co do ewentualnej utraty korzyści, należy zwrócić uwagę na trzy kwestie.
Po pierwsze, należy wyraźnie zaznaczyć konieczność ustalenia nadużycia
uprawnienia lub niedopełnienia obowiązku, a więc naruszenia reguły postępowania
w działalności agenta. O wystąpieniu takiej nieprawidłowości nie może świadczyć sam fakt,

433

Należy jednak zaznaczyć, że wykazywanie kwoty szkody nie było konieczne w kontekście znamion dawnego
przestępstwa z art. 585 § 1 k.s.h. Już samo stwierdzenie, że brak było uzasadnienia dla wypłaty zaliczek byłoby
wystarczające dla przyjęcia, że działanie członka zarządu było niekorzystne dla spółki.
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że inne zachowanie przyniosłoby wyższy zysk. Przykładowo o naruszenia reguł postępowania
nie może przesądzać fakt, że agent umieścił określoną sumę pieniędzy mandanta na rachunku
oszczędnościowym, a nie np. na wyżej oprocentowanej lokacie bankowej. Skoro bowiem
swoboda decyzyjna menedżera pozwala na wybór różnych rozwiązań, to nie można
powiedzieć, że jedynym zachowaniem spełniającym kryterium zgodności z regułami
postępowania, będzie takie, które zapewniać będzie maksymalny możliwy do osiągnięcia
zysk (z reguły zresztą inwestycja będzie stanowiła kompromis pomiędzy oczekiwanymi
korzyściami, a dopuszczalnym ryzykiem). W tym też kontekście należy odczytywać wyrok
Sądu Rejonowego w Katowicach w sprawie sygn. IV K 873/04, który wskazał, że podjęta
inwestycja nie musiała zapewniać najwyższych możliwych zysków i stanowiła prawidłowe
zachowanie zarządu, które miało na względzie szerszą perspektywę relacji gospodarczych,
w które uwikłana była przedmiotowa spółka (bony dłużne były emitowane przez podmioty
powiązane kapitałowo i gospodarczo z pokrzywdzoną).
Po drugie, nawet stwierdzenie, że doszło do naruszenia reguły postępowania nie
uprawnia do dowolnego kreowania hipotetycznego stanu rzeczy, a w szczególności do użycia
w porównaniu takiej alternatywy, która zapewnia największe korzyści. Dokonując wyboru
hipotetycznego zachowania należy uwzględnić charakter działalności zarządzanego
podmiotu, kompetencje menedżera, który może planować decyzje w tych dziedzinach obrotu,
w których jest najlepiej zorientowany, oraz aktualną sytuację majątkową spółki. Należy
bowiem pamiętać, że w zależności od rodzaju branży oraz płynności finansowej podmiotu,
bardziej uzasadnione będą inwestycje mniej dochodowe, ale i mniej ryzykowne,
bądź też przeciwnie – zapewniające szansę szybkiego zysku, ale za cenę podwyższonego
ryzyka. W tym też kontekście należy oceniać wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa –
Krowodrzy w Krakowie w sprawie sygn. II K 663/07/K. W postępowaniu tym sąd uznał,
że oczekiwania prokuratora co do możliwości uzyskania zysków z obrotu zatrzymanymi
przez oskarżonego kwotami były bezpodstawne z uwagi na trudną sytuację finansową spółki,
która sama była zadłużona. Nic jednak nie stało na przeszkodzie spożytkowaniu tych kwot na
częściową spłatę zadłużenia i uniknięcie w ten sposób dodatkowych kosztów (które jednak
sąd obliczył na znacznie mniejszą kwotę, wynoszącą nieco ponad 14 000 złotych).
Po trzecie wreszcie należy zauważyć, że z zasady możliwe będzie konstruowanie
wielu hipotetycznych, prawidłowych zachowań menadżera przynoszących zyski, które jednak
w perspektywie metody różnicowej mogą prowadzić do odmiennych rezultatów. W tym
kontekście, jako podstawę obliczania wartości lucri cessantis należy oceniać takie zgodne
z regułami postępowania zachowanie agenta, którego wynik dawałby najkorzystniejszą z jego
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punktu widzenia różnicę, a więc skutkujące najmniejszą wartością szkody. Skoro bowiem
zarządca nie jest zobowiązany do zachowania maksymalnie korzystnego, za utracone korzyści
stanowiące znamię skutku przestępstwa nadużycia zaufania należy uznawać takie zyski, które
byłyby minimalne przy zachowaniu odpowiednich reguł postępowania. Należy zauważyć,
że taka optyka również istotnie różni się od mechanizmu obliczania wartości lucri cessantis
w prawie prywatnym.
Na marginesie powyższych rozważań nad konstruowaniem hipotetycznych
przebiegów przyczynowych w kontekście utraty korzyści, należy zauważyć, że szczególna
rola przypadnie w tym zakresie stronom postępowania oraz obrońcy. Nie sposób bowiem,
pomimo

w

istotnej

mierze

inkwizycyjnego

charakteru

postępowania

karnego

i spoczywających na sądzie obowiązków dowodowych, wymagać od niego konstruowania
wszelkich możliwych alternatyw uzyskiwania przez oskarżonego korzyści.
Nawet pomimo rygorystycznego podejścia do obliczania wartości lucri cessantis
w prawie karnym nie da się nie zauważyć niebezpieczeństwa bardzo szerokiego, w pewnych
przypadkach nieuzasadnionego, zakresu kryminalizacji. W związku z powyższym warto się
zastanowić, jakie jeszcze mechanizmy uadekwatniające mogą zostać wykorzystane w celu
ograniczenia penalizacji utraty spodziewanych korzyści. Oprócz konstrukcji reguł
postępowania z dobrem prawnym, wydaje się, że funkcję taką może pełnić społeczna
szkodliwość czynu w znaczeniu indywidualno-konkretnym434. Fakt, iż szkoda, która
wystąpiła w majątku mandanta ma wyłącznie charakter utraconych korzyści może przesądzać,
w szczególności w kontekście zachowań nieumyślnych oraz takich naruszeń reguł
postępowania, które nie mają charakteru rażącego, o znikomym stopniu społecznej
szkodliwości czynu i w konsekwencji o braku jego przestępności. Rzecz jasna istotna w tym
kontekście może być również wartość utraconych korzyści, choć nie należy wskazywać
jakichś abstrakcyjnie ujmowanych granic435. Radykalnie niska społeczna szkodliwość może
w szczególności cechować utratę takich korzyści, których osiągnięcie wynikałoby
z nadużywania pozycji mandanta w obrocie gospodarczym, np. braku lojalności względem
kontrahenta. Jako przykład tego rodzaju kontrowersji można wskazać postępowanie karne,
które toczyło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. VIII K 288/08 436.
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Zob. A. Zoll, Materialne określenie przestępstwa, Prok. i Pr. 1997, z. 2, s. 8 i n., M. Dąbrowska Kardas,
O dwóch znaczeniach…, s. 29 i n.
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W szczególności nie należy z góry wykluczać zastosowania art. 1 § 2 k.k. w przypadkach wyrządzenia
szkody wielkiej wartości.
436
Akt oskarżenia został złożony przez oskarżyciela subsydiarnego 2 września 2008 roku, wyrokiem z dnia
14 listopada 2011 roku dwaj oskarżeni zostali uniewinnieni od stawianych im zarzutów. Rozstrzygnięcie to
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W sprawie tej dwaj oskarżeni zajmowali stanowiska kierownicze w spółce akcyjnej będącej
operatorem pocztowym. Zawarli oni w imieniu tej spółki umowę na dostawę wyposażenia,
z której to umowy kontrahent nie wywiązał się w terminie. W konsekwencji oskarżeni zawarli
aneks do tejże umowy, w wyniku którego przesunięto termin dostaw. Tymczasem zgodnie
ze stanowiskiem oskarżyciela subsydiarnego, oskarżeni winni byli zerwać współpracę
i domagać się zapłaty kary umownej w kwocie co najmniej 14,5 mln złotych.
Postrzeganie możliwości uzyskania korzyści z tytułu zapłaty przez drugą stronę
kontraktu kary umownej, choć na pierwszy rzut oka racjonalne (i w pewnych sytuacjach
zapewne uzasadnione), może budzić zasadnicze wątpliwości jeśli bliżej przyjrzeć się tej
instytucji437. Traktowanie jej jako szkody w postaci lucri cessantis może bowiem oznaczać
oczekiwanie od agenta, że będzie wykorzystywał trudności kontrahenta, czy wręcz specjalnie
zmierzał do niewykonania umowy, aby uzyskać w ten sposób zryczałtowane odszkodowanie.
Wydaje się, że skoro strony zawierają umowę, to w pierwszej kolejności będą zmierzać do jej
wykonania, a dopiero w ostateczności zrywać współpracę.
Patrząc na powyższe zagadnienie z perspektywy reguł postępowania z dobrem
prawnym

należy zaznaczyć, że nie sposób postrzegać podejmowania czynności

zmierzających do wykonania umowy, nawet związanych z czynieniem pewnych ustępstw,
automatycznie jako naruszenia reguł postępowania tylko z tego powodu, że domaganie się
zapłaty kary umownej prowadziłoby do określonego przysporzenia.
Po drugie domaganie się kary umownej wiąże się z koniecznością wytoczenia
powództwa i brakiem pewności co do jego sukcesu. Należy bowiem zauważyć, że instytucja
ta budzi wątpliwości w orzecznictwie i literaturze. W szczególności problematyczna jest
kwestia konieczności wykazania szkody po stronie wierzyciela. Choć Sąd Najwyższy stoi
na stanowisku, zgodnie z którym zawarcie w umowie obowiązku zapłaty określonej sumy
pieniężnej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie zwalnia
dłużnika z powinności jej uiszczenia w razie niewykazania uszczerbku po stronie
wierzyciela438, to w orzecznictwie prezentowane jest również stanowisko odmienne. Jak

zostało utrzymane w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 marca 2012 roku, sygn. II AKa
55/12.
437
Co ciekawe w sprawie tej, w której śledztwo prowadzone było przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie
pod sygn. V Ds 44/08, prokurator umorzył postępowanie stwierdzając wprost, że nie doszło do wyrządzenia
szkody, ponieważ nieuzyskane kary umowne nie mogą być uznane ani za stratę, ani za utracone korzyści.
Stanowisko takie stanowi nadmierne uproszczenie. Perspektywę powstania przysporzenia w majątku mandanta
w postaci wyegzekwowania na jego rzecz kary umownej można postrzegać jako utraconą korzyść.
438
Zob. uchwała składu 7 sędziów SN – zasada prawna z dnia 6 listopada 2003, II CZP 61/03, LEX nr 81615,
wyrok SN z dnia 29 maja 2014 roku, V CSK 402/13, LEX nr 1486994, a także obszerna analiza
J. Jastrzębskiego, Kara umowna, Warszawa 2006, s. 250 – 260.
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stwierdza Sąd Apelacyjny w Katowicach „roszczenie o zapłatę kary umownej nie aktualizuje
się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli
jednocześnie nie powstanie szkoda. Przepis art. 483 § 1 k.c. wyraźnie mówi, że kara umowna
stanowi formę naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania niepieniężnego. Kara umowna jest zryczałtowanym odszkodowaniem
ex contractu, co ma ten skutek, że przesłanki jej wymagalności określają ogólne przesłanki
kontraktowej

odpowiedzialności

odszkodowawczej”439.

Nadto

należy

pamiętać,

że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie mógł zwolnić się z zapłaty kary umownej,
w szczególności gdy wykaże, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest
następstwem okoliczności za które nie ponosi odpowiedzialności440, a nadto, że wysokość
kary umownej może być miarkowana przez sąd441. Zresztą patrząc na tak skonstruowaną
szkodę z perspektywy obiektywnego interesu majątkowego mandanta należy pamiętać,
że z reguły w pierwszej kolejności działania zarządcy zmierzać powinny do wykonania
umowy, a ewentualność uzyskania dodatkowych korzyści, będących w istocie ekwiwalentem
szkody wynikającej z niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania przez
kontrahenta, zwykle będzie możliwa w znacznie dalszej perspektywie czasowej i zawsze
obarczona pewną dozą niepewności. Dlatego też prawdopodobnie często rezygnacja
z domagania się kary umownej nie będzie stanowiła naruszenia reguł postępowania z dobrem
prawnym, o ile na dany moment wykonanie zobowiązania przez kontrahenta nadal będzie
możliwe. Nadto wykazanie szkody w takiej postaci wymagać będzie ustalenia przez sąd
z właściwym dla postępowania dowodowego w procesie karnym prawdopodobieństwem,
że do zapłaty kwoty kary rzeczywiście by doszło. Podobny punkt widzenia przyjął Sąd
Okręgowy w Warszawie w omawianym postępowaniu, stwierdzając, że zadaniem
oskarżonych było przede wszystkim uzyskanie materiałów dla spółki zgodnie z umową, a nie
domaganie się zasądzenia kar umownych. W związku z powyższym sąd nie dostrzegł
w zachowaniu oskarżonych nadużycia powierzonego uprawnienia lub niedopełnienia
obowiązku. Co więcej, nawet przyjęcie, że zachowanie takie rzeczywiście w konkretnym
stanie faktycznym stanowiło niedopełnienie obowiązku, niekoniecznie musi prowadzić
do przypisania odpowiedzialności karnej. Wydaje się, że sytuacje, w których agent podejmuje
439

Wyrok z dnia 20 marca 2013 roku, II ACa 132/13, LEX nr 1307425.
Zob. wyrok SN z dnia 16 stycznia 2013 roku, II CSK 331/12, LEX nr 1293724.
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Zob. J. Jastrzębski, Kara…, s. 322 i n., M. Lemkowski, Wybrane aspekty zastrzegania i miarkowania kary
umownej, Monitor Prawniczy 2008, z. 5, s. 243 i n., M. Pyziak – Szafnicka, Kilka uwag na temat modelu kary
umownej w: J. Gudowski, K. Weitz (red.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora
Tadeusza Erecińskiego. Tom II, Warszawa 2011, s. 2483 – 2490, J. Szewczyk, O kryteriach miarkowania
nadmiernych kar umownych w kontekście orzecznictwa Sądu Najwyższego, Palestra 2013, z. 1 – 2, s. 298 i n.
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się zachowań niekorzystnych z uwagi na względy lojalności wobec kontrahenta i zmierza
za wszelką cenę do wykonania zobowiązania, można byłoby postrzegać jako charakteryzujące
się znikomym stopniem społecznej szkodliwości czynu.
W omawianym postępowaniu sąd stwierdził również, że nie doszło do wyrządzenia
mandantowi szkody. Wskazał, że celem kary umownej jest zrekompensowanie szkody
wynikającej z opóźnienia kontrahenta. Tymczasem w stanie faktycznym sprawy opóźnienie
to w istocie spowodowało niewielkie straty, które sąd ocenił na kwotę około 60 000 złotych.
W konsekwencji uznano za wysoce prawdopodobne radykalne obniżenie wysokości kary
umownej w hipotetycznym postępowaniu sądowym, zgodnie z art. 484 § 2 k.c. Niewątpliwe
rozstrzygnięcie to również w tym zakresie należy uznać za słuszne. W konsekwencji
w sprawie

niemożliwe

było

takie

skonstruowanie

odpowiednio

prawdopodobnego

alternatywnego zachowania agentów, polegającego na domaganiu się zasądzenia kary
umownej, które doprowadziłoby do uzyskania wskazywanych przez oskarżyciela korzyści.
3.4.5. Podsumowanie
Choć pojęcie szkody majątkowej w prawie karnym stanowi przykład recepcji
terminu prywatnoprawnego na potrzeby prawa karnego, to w jego wykładni na gruncie
regulacji o charakterze represyjnym konieczna jest znacznie większa precyzja oraz wzgląd
na zasadę równości wobec prawa. W konsekwencji ujęcie prawnokarne szkody majątkowej
może niekiedy dalece odbiegać od jej odpowiednika w prawie cywilnym. Po pierwsze więc,
z uwagi na odmienne normatywne uwikłanie tego pojęcia, a więc konieczność odwoływania
się przy jej wykazywaniu do wadliwości zachowania menadżera oraz modelowego,
prawidłowego postępowania, zasadniczej modyfikacji wymaga stosowanie w prawie karnym
metody dyferencyjnej obliczania wartości szkody. Mechanizm ten winien opierać się
o konstrukcję wykorzystywaną w koncepcji obiektywnego przypisania skutku, w postaci
hipotetycznego, zgodnego z regułami postępowania zachowania sprawcy. Z punktu widzenia
w ten sposób wzbogaconej metody dyferencyjnej nie ma w istocie różnicy pomiędzy szkodą
w postaci straty oraz w postaci utraconych korzyści. Odrębne traktowanie tych uszczerbków
jako dwóch różnych postaci szkód wynika ze stopnia skomplikowania konstrukcji takiego
hipotetycznego stanu rzeczy, który zasadniczo nie budzi wątpliwości w przypadku strat,
a może być stosunkowo kłopotliwy w przypadku utraty korzyści.
Sama

szkoda

majątkowa

postrzegana

wyłącznie

przez

pryzmat

metody

dyferencyjnej, aby spełniać wymóg określoności jako znamię czynu zabronionego, winna być
oceniana z uwzględnieniem rzeczywistego znaczenia i sensu gospodarczego określonych
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czynności prawnych lub faktycznych, a także poprzez pryzmat obiektywnie pojmowanego
interesu majątkowego mandanta oraz subiektywnego planu gospodarczego agenta. Ujęcie
takie może prowadzić do dalszych różnic w stosunku do bardziej ogólnego ujęcia
prywatnoprawnego. Jako przykład tego rodzaju różnic można wskazać problem pojmowania
jako straty obciążenia pasywami. Rozstrzygnięcie, czy powiększenie pasywów stanowi
szkodę wymaga całościowej oceny gospodarczych konsekwencji danego zdarzenia, które
mają znaczenie dla oceny społecznej szkodliwości czynu. Uznano, że obciążenie pasywami
może zostać uznane za szkodę tylko wówczas, gdy ma ono charakter symetryczny z punktu
widzenia stopnia społecznej szkodliwości czynu względem utraty aktywów. Symetria taka
istnieje wówczas, gdy w określonym momencie umorzenie zobowiązania poprzez wykonanie
świadczenia przez mandanta jest trwale wykluczone z powodu jego niewypłacalności.
W kontekście problematyki lucri cessantis przyjęto, że brak jest podstaw
do twierdzenia, że wyrządzenie szkody w takiej postaci pozostaje poza zakresem
kryminalizacji przestępstwa z art. 296 k.k. Jednocześnie należy jednak pamiętać,
że wykazanie

utraty

korzyści

jako

przesłanki

przypisania

przestępstwa

przebiega

pod wieloma względami odmiennie niż wówczas, gdy stanowi ona podstawę zobowiązania
do naprawienia szkody w postępowaniu cywilnym. Wynika to zarówno z regulacji prawa
materialnego, a w szczególności rygorystycznych wymogów obiektywnego przypisania
skutku w prawie karnym, jak również regulacji procesowych, a w szczególności odmienności
w rozkładzie ciężaru dowodu oraz istniejących w procedurze cywilnej ułatwień w tym
zakresie. W konsekwencji nie każda utrata korzyści, która zostałaby uznana za szkodę
stanowiącą przesłankę odpowiedzialności indemnizacyjnej, będzie stanowiła szkodę
majątkową w rozumieniu art. 296 k.k.
3.5. Problem ekwiwalentności świadczeń
Jak zaznaczono wcześniej, w praktyce odosobnione są przypadki, gdy wyodrębniona
decyzja gospodarcza agenta pociąga za sobą wyłącznie ubytek w majątku mocodawcy.
W przypadku umów w obrocie gospodarczym zasadą będą wzajemne świadczenia
realizowane przez dwóch lub więcej kontrahentów. W konsekwencji obliczanie wartości
szkody wymaga z jednej strony zbadania wartości nabytych składników majątkowych oraz
walorów usuniętych. Bardzo często spotykaną w praktyce formułą konstruowania opisu czynu
przestępstwa nadużycia zaufania jest wskazywanie na zawarcie nieekwiwalentnej umowy
za lub w imieniu mocodawcy. Bardzo często w takich przypadkach sądy lub oskarżyciele
posługują się metodą oceny nabytych lub zbytych składników majątkowych, polegającą
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na oszacowaniu na potrzeby postępowania karnego ich „wartości rynkowej”. W konsekwencji
obliczanie szkody majątkowej w takich sytuacjach sprowadza się do porównania oszacowanej
wartości zbytego lub

nabytego przedmiotu (np. nieruchomości) z wydatkowaną

lub otrzymaną od kontrahenta kwotą pieniędzy. Prostota tego mechanizmu442 musi jednak
skłaniać do podejrzliwości w jego ocenie, a już choćby pobieżna analiza orzecznictwa
wykazuje daleko posunięte rozbieżności, co skłania do powzięcia przypuszczenia, że zarzut
„braku ekwiwalentności świadczeń” jest w istocie wykorzystywany instrumentalnie,
a na ustalenia co do wykazania szkody wpływ mają inne kwestie.
Z jednej strony w orzecznictwie jako uzasadnienie braku wykazania istnienia szkody
majątkowej traktowane jest odwoływanie się do zasady swobody umów pomiędzy stronami
stosunku prawnego. Tak skonstruowana argumentacja sprowadza się do następującego
schematu. Skoro żadne przepisy prawa nie nakładają na stronę umowy obowiązku jej
zawarcia po cenie rynkowej czy uzyskania określonej ceny, to nie można jako szkody
wyrządzonej przez agenta traktować nabycia określonego waloru za zbyt wysoką cenę
lub zbycia określonego waloru po cenie zbyt niskiej. Do tego nurtu należą następujące
wypowiedzi sądów powszechnych: „z powinności dobrego gospodarza nie wynika nakaz
nabywania i zbywania nieruchomości wyłącznie po cenie rzeczywistej. (…) ani zapisy
umowy spółki (…), ani przepisy o charakterze ius cogens zawarte w Kodeksie cywilnym,
Kodeksie spółek handlowych oraz innych ustawach, nie nakładały na oskarżonego obowiązku
nabycia nieruchomości po tzw. cenie rynkowej (…). Jeżeli więc z umowy spółki nie wynika
inaczej, w prywatnym obrocie gospodarczym nie ma nakazu (obowiązku) nabycia
nieruchomości po cenie rynkowej. Cenę sprzedaży nieruchomości strony ustalają zaś według
zasady ekwiwalentności świadczeń. Oceny, czy wzajemne świadczenia stron umowy
są ekwiwalentne,

w

pierwszym

rzędzie

powinny

dokonywać

organy

podmiotów

korporacyjnych”443, „Podstawą uniewinnienia oskarżonego (…) od popełnienia zarzucanego
mu czynu było ustalenie, że w ramach obrotu gospodarczego, w tym nabycia nieruchomości
przez spółdzielnię w celu podjęcia na niej działalności inwestycyjnej, cena nabywanej
nieruchomości nie musi być zgodna z jej wartością rynkową. (…) w obrocie gospodarczym
istotne znaczenie ma zawarta w art. 487 § 2 k.c. zasada ekwiwalentności świadczeń
stanowiąca, iż umowa jest wzajemna, gdy obie strony zobowiązują się w taki sposób,

442

Abstrahuję w tym miejscu od problematyki właściwego posługiwania się w postępowaniu karnym dowodem
z opinii biegłego wyceniającego określone walory majątkowe. Będzie to przedmiotem mojego zainteresowania
w rozdziale 5 pracy.
443
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku, II AKa 326/10, LEX nr 677944.
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że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej”444. Podobną
perspektywę przyjął Sąd Apelacyjny w Łodzi w kontekście zarzutu polegającego
na wniesieniu za spółkę aportu do innej spółki po zaniżonej cenie (uzyskaniu w efekcie
mniejszej ilości udziałów, niż wskazywałaby na to wartość wkładu). Sąd ten stwierdził
mianowicie, że „zaniżenie wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego dla pokrycia udziału
w spółce z o.o. było na tyle dopuszczalne, że nie powodowało nieważności umowy
zawiązującej spółkę, pozostawało też bez wpływu na odpowiedzialność spółki w razie jej
niewypłacalności”. W konsekwencji Sąd konstatował, że „nawet, gdyby wartość aportu była
zaniżona nie oznacza to, że w rzeczywistości powstała szkoda majątkowa w rozumieniu
omawianego przepisu, skoro zaniżenie takie było prawnie dopuszczalne w momencie
powstawania spółki”445. Z drugiej jednak strony można odnaleźć wiele judykatów, w których
zagadnienie to ujmowane jest znacznie bardziej restrykcyjnie, a sądy każde zaniżenie
(lub odpowiednio zawyżenie) wartości składnika majątkowego traktują jako wyrządzenie
szkody. I tak wskazać można następujące wypowiedzi: „trzeba przy tym pamiętać, że treść
przepisu, który stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według
swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku,
ustawie

ani

zasadom

współżycia

społecznego,

nie

stoi

w

sprzeczności

z (…) zaprezentowanym stanowiskiem, przynajmniej w przypadku przedstawicieli (...)
spółek, którzy przecież dbając należycie o sprawy majątkowe zarządzanych podmiotów byli
zobowiązani przy zawieraniu umów do dbałości o ekwiwalentność świadczeń przeciwnych,
a więc by nie ponosić nadmiernych kosztów za działania nie wymagające nadmiernego
nakładu pracy”446, „prawo karne nie jest tą gałęzią prawa, która spełnia w prywatnym obrocie
gospodarczym funkcję regulacyjną. Jest tak jednak tylko do czasu, gdy pełniący określone
funkcje w jednym z takich podmiotów nie podejmują czynności wyrządzających szkodę temu
podmiotowi. Ochronie interesów takiego podmiotu, in concreto fundacji, służy właśnie art.
296 k.k. Jeśli członkowie zarządu tej fundacji (…) nadużyli udzielonych im uprawnień
i doprowadzili własnymi działaniami do utraty majątku tej fundacji i tym samym wyrządzili
jej znaczną szkodę, to nawet jeśli wykorzystali do tego celu usytuowane w prawie cywilnym
instytucje, popełnili określone w przepisie art. 296 k.k. przestępstwo”447, „powiązanie
kapitałowe nie może uzasadniać podejmowania przez zarządzających takich czynności
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Wyrok SA w Warszawie z dnia 13 maja 2015 roku, II AKa 94/15, LEX nr 1771058.
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z podmiotem powiązanym (…), które oderwane są przez swą nadmierną wysokość
od mającego być otrzymanym ekwiwalentnego świadczenia”448.
Warto również odnotować stanowisko w pewnej mierze kompromisowe,
zaprezentowane w jednym z judykatów Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Sąd ten stwierdza,
że „rola prawa karnego materialnego, a w szczególności prawa karnego gospodarczego,
powinna być subsydiarna w sensie ultima ratio. W konsekwencji organy ścigania powinny
tylko w wyjątkowych wypadkach, a więc powściągliwie ingerować w transakcje prywatnego
podmiotu gospodarczego, który swobodnie, zgodnie z swoim interesem uzgadnia warunki
umowy, a więc i cenę, i nie dopatruje się w tym żadnej szkody. Przecież żaden przepis prawa
nie nakłada na dany prywatny podmiot gospodarczy ustalania takiej, a nie innej, a różnej
od rynkowej, ceny za kupowany produkt. To, czy konkretna cena jest godziwa, strony
swobodnie ustalają w myśl zasady ekwiwalentności świadczeń określonej w art. 487
§ 2 k.c.”449. Tym niemniej w dalszej części uzasadnienia orzeczenia sąd stwierdził, że nie
ulega wątpliwości, że w wyniku zarzucanej jednemu z oskarżonych transakcji, spółka której
był członkiem zarządu nabyła po znacznie zawyżonej względem wartości rynkowej cenie
pojazdy mechaniczne, co przesądza o realizacji znamienia wyrządzenia szkody. Ostatecznie
skonstatowano jednak, że nie każde naruszenie prawa winno spotykać się z reakcją
karnoprawną, a czyn oskarżonego cechował się znikomym stopniem społecznej szkodliwości.
Aby prawidłowo ocenić zagadnienie znaczenia ekwiwalentności świadczeń
wzajemnych i wartości rynkowej danego składnika majątku dla wykazania szkody, konieczna
jest bliższa analiza pojęć „wartości rynkowej” i „ceny rynkowej”, należących do słownika
ekonomii i rachunkowości, ale mających również swoje definicje w regulacjach ustawowych.
Wartością rynkową, w najprostszym możliwym ujęciu, jest po prostu cena danego
dobra, możliwa do uzyskania na wolnym rynku450. Pojęcie wartości rynkowej jest więc
nieodłącznie powiązane z prawidłowym określeniem procedury jej oszacowania i tym różni
się od pojęcia ceny (rynkowej), która zostaje wyrażona za pomocą oznaczonej sumy
pieniężnej, którą faktycznie zapłacono za dane dobro451. W konsekwencji problem oceny
wartości rynkowej danego dobra sprowadza się do idealizacji warunków, w jakich dobro
to jest przedmiotem wymiany. W związku z powyższym pojęcie wartości rynkowej stanowi
przedmiot zainteresowania instytucji zajmujących się opracowywaniem norm i dokumentów
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Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2013 roku, II AKa 240/15, LEX nr 1957359.
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normalizacyjnych, a także organizacji zrzeszających rzeczoznawców. Jako reprezentacyjną
można wskazać definicję wartości rynkowej zaproponowaną przez Radę Międzynarodowych
Standardów Wyceny (International Valuation Standards Council - IVSC), niezależną
organizację normalizacyjną, zgodnie z którą wartością rynkową określonego waloru jest
szacunkowa kwota, która powinna być możliwa do uzyskania za dane aktywo
lub zobowiązanie w dacie jego wyceny, w wyniku transakcji zawartej na warunkach
rynkowych (tzw. „arm’s length transaction”), pomiędzy kupującym i sprzedającym, którzy
mają zamiar zawarcia umowy („willing buyer” i „willing seller”), zorientowanymi w realiach
rynkowych, działającymi z odpowiednim rozeznaniem, rozważnie i nie pod przymusem452.
Podobną definicję wartości rynkowej w odniesieniu do nieruchomości przewiduje art. 4 ust.
1 pkt 76 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia
26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych
i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012453, zgodnie z którym
wartość rynkowa w odniesieniu do nieruchomości oznacza szacunkową kwotę, jaką w dniu
wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach
rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia
umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji
przymusowej. W sposób tożsamy pojęcie wartości rynkowej nieruchomości definiuje polska
ustawa o gospodarce nieruchomościami454. Nadto prawo polskie posługuje się pojęciem
„wartości rynkowej” w kontekście ustalania podstawy opodatkowania. I tak wartość rynkową
przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen
stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich
miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego
samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów455.
W konsekwencji pojęcie wartości rynkowej oznacza jedynie pewien szacunek, zgodnie
z którym można spodziewać się transakcji za określoną cenę, przy uwzględnieniu bardzo
452

Definicja w oryginale brzmi następująco: „Market Value is the estimated amount for which an asset
or liability should exchange on the valuation date between a willing buyer and a willing seller in an arm’s length
transaction, after proper marketing and where the parties had each acted knowledgeably, prudently and without
compulsion”. Przy czym należy zauważyć, że wszystkie poszczególne jej składniki są dodatkowo uściślone
i doprecyzowane,
zob.
International
Valuation
Standards
2017,
dostępne
pod
adresem
https://www.ivsc.org/standards/international-valuation-standards/consultation/IVS-review#tab-documents, data
dostępu: 1 marca 2018.
453
Dz.U.UE L 2013, Nr 176, poz. 1.
454
Zob. art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U. z 2018
roku, poz. 121 z późn. zm.
455
Zob. art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz.U.
z 2017 roku, poz. 1150, podobną definicję zawiera art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku
od spadków i darowizn, t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 664.
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wielu założeń, opartych na tzw. neoklasycznym modelu rynku. Wśród tych założeń wymienia
się następujące:


po stronie podaży i popytu działa wiele podmiotów, które mogą swobodnie wchodzić
i schodzić z rynku;



uczestnicy rynku działają na własny rachunek, niezależnie od siebie, a między nimi nie
ma żadnych bliskich powiązań (atomizm) – żaden z podmiotów nie posiada pozycji
dominującej;



oferowane dobra są jednolite (homogeniczne), mają taką samą jakość, są łatwo
podzielne i doskonale mobilne;



nabywcy i sprzedawcy dysponują wiedzą na tyle dużą, że skutecznie pozwala im ona
powstrzymać się przed przyjęciem ceny zbyt niskiej lub zapłaceniem wyższej niż inni;
wiedza ta jest dostępna na rynku bez ograniczeń i za darmo;



kupujący i sprzedający nie są przesadnie zainteresowani transakcją, ani zmuszeni do jej
dokonania za wszelką cenę, uwzględniają bieżące realia rynkowe, a sprzedający nie jest
przygotowany do wstrzymania transakcji w oczekiwaniu na osiągnięcie jak najwyższej
ceny;



w danym czasie i miejscu na dane dobro obowiązuje tylko jedna cena, wyznaczona
w wyniku równowagi pomiędzy podażą i popytem456.
Nie ulega przy tym wątpliwości, że w praktyce do absolutnie wyjątkowych będą

należały sytuacje, w których wszystkie te warunki zostaną łącznie spełnione. W szczególności
idealizacyjny

i

kontrfaktyczny

charakter

mają

założenia

doskonałej

konkurencji

oraz efektywności informacyjnej rynku. W konsekwencji wartość rynkowa, jako realne
oszacowanie na potrzeby gospodarcze danych walorów, okazuje się być w istocie jedynie
konwencją wykorzystywaną w kontaktach handlowych457. Problemy te przekładają się

456

Zob. J. Dzionek – Kozłowska, System ekonomiczno – społeczny Alfreda Marshalla, Warszawa 2007, s. 175 –
176, A. Reszke, L. Czechowski, Kontrowersje wokół wartości rynkowej nieruchomości jako instytucji, Świat
Nieruchomości – World of Real Estate Journal, 2017, z. 1, s. 6, por. International Valuation Standards 2017,
s. 22 – 24, a także Powszechne Krajowe Standardy Wyceny przygotowywane przez Polską Federację
Stowarzyszeń
Rzeczoznawców
Majątkowych
dostępne
pod
adresem
internetowym:
https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/14-standardy-do-pobrania, dostęp z dnia 1 marca 2018 roku.
457
Prowadzi to do zadziwiających konsekwencji, np. w postaci opisanego przez M. Mooya’ę paradoksu tzw.
płytkich rynków (thin markets), gdzie z powodu braku odpowiedniej liczby porównywalnych transakcji o „cenie
rynkowej” nie decydują w rzeczywiste ceny, ale właśnie opinia rzeczoznawcy, do którego szacunków strony
mają zaufanie, zob. M.M. Mooya, Real Estate Valuation Theory: A Critical Appraisal, Heidelberg – Berlin
2016, s. 158 i n.
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na wątpliwości natury metodologicznej w dokonywaniu szacunków, najczęściej zresztą
trudne do weryfikacji przez organy postępowania karnego458.
Wobec powyższego należy uznać, że posługiwanie się ewaluacją określonych
składników majątkowych, występującą pod terminem ceny lub wartości rynkowej, jest daleko
idącą generalizacją i w istocie nie przystaje do wymogów nie tylko obliczania szkody
w prawie karnym, ale w ogóle do mechanizmu stosowania metody różnicowej. „Wartość
rynkowa” może być alternatywą służącą do porównania wartości składników majątku
mandanta tylko przy spełnieniu idealizacyjnych warunków, które w rzeczywistości
praktycznie nigdy nie występują. W konsekwencji stanowi ona jedynie uogólniony opis,
często nieprzystający do realnej, możliwej do osiągnięcia ceny. Co warto wyraźnie
zaznaczyć, w konkretnym przypadku możliwa do uzyskania cena może być zarówno wyższa,
jak i niższa od szacunkowej „wartości rynkowej”, a więc posługiwanie się taką generalizacją,
w zależności od konkretnego stanu faktycznego, może prowadzić do rozstrzygnięć zarówno
na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego. Warto w tym kontekście posłużyć się
przykładami postępowań toczących się przed Sądem Okręgowym w Krakowie (sygn.
III K 337/07459) oraz przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie (sygn.
II K 482/02/K).
W pierwszej z przedmiotowych spraw osoba zajmująca kierownicze stanowisko
w spółce akcyjnej zajmującej się obrotem nieruchomościami została oskarżona o wyrządzenie
tejże spółce szkody, polegającej na wypłacie łącznie kwoty ponad 2 milionów złotych
w formie zaliczki na zakup nieruchomości (kwota ta stanowiła jedynie 30% wartości
sprzedaży), którą biegły w postępowaniu karnym wycenił na kwotę jedynie 1 670 000
złotych. Tymczasem jednak jak ustalono w toku postępowania przed sądem, nieruchomość
tę stanowiła działka znajdująca się pomiędzy innymi nieruchomościami, już wcześniej
zakupionymi przez tę samą spółkę (całość inwestycji kosztowała 45 milionów złotych).
Spółka ta bowiem skupywała okoliczne nieruchomości w celu ich połączenia i dalszej
sprzedaży z zyskiem. Tymczasem inny podmiot uprzedził pokrzywdzonego dewelopera
i kupił sporną działkę, po czym zaoferował ją do sprzedaży za cenę znacznie odbiegającą
od ceny rynkowej wiedząc, że pokrzywdzonej spółce szczególnie na niej zależy. Oskarżony
zajmujący się tą inwestycją był więc – mając na uwadze całość przedsięwzięcia – zmuszony
458

Zob. S. Surdykowska, Wycena w środowisku nowej ekonomii – wartość księgowa kontra wartość rynkowa,
w: T. Cebrowska, W. Dotkuś, Problemy wyceny w rachunkowości, Wrocław 2001, s. 267 i n., D. Zarzecki,
Wybrane problemy wyceny spółek internetowych w: J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii
i praktyki zarządzania, Płock 2000, s. 195 i n.
459
Postępowanie toczyło się na podstawie aktu oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Krakowie, sygn.
VI Ds 55/07. W sprawie w dniu 22 grudnia 2010 roku zapadł wyrok uniewinniający, którego nie zaskarżono.
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do przyjęcia tej oferty. W konsekwencji nie sposób mówić w tym przypadku o szkodzie
w sensie prawnokarnym, ponieważ nie istniało takie alternatywne zachowanie sprawcy, które
pozwalałoby na zakup nieruchomości po niższej cenie, a „wartość rynkowa” wynikająca
z oszacowania była w istocie iluzoryczna.
Drugie z postępowań460 dotyczyło prezesa zarządu spółdzielni, który zakupił
po okazyjnej cenie nieruchomość, formalnie jako kupującego wykazując swojego krewnego.
Następnie zaoferował on tę samą nieruchomość do nabycia radzie nadzorczej tejże
spółdzielni, za niemalże dwukrotnie wyższą cenę. Ostatecznie nabył on za spółdzielnie
tę nieruchomość, za kwotę znacznie zawyżoną względem pierwszej transakcji. W tym
przypadku różnica pomiędzy kwotą, za którą działkę pierwotnie nabyto, a kwotą za którą
zakupiła ją spółdzielnia, wyniosła 165 tysięcy złotych. Natomiast różnica pomiędzy kwotą,
za którą nieruchomość kupiła spółdzielnia, a jej wartością rynkową była znacznie niższa
(oskarżony kupił ją po okazyjnej cenie, co wynikało z faktu, że jej właściciele, będący
obcokrajowcami, zamierzali w krótkim czasie opuścić Polskę i zależało im na szybkim
sfinalizowaniu transakcji). Szkoda w tym przypadku nie wynika z zakupu określonego
składnika majątku powyżej jego ceny rynkowej, ale z faktu, iż agent mógł, dochowując
standardów wymaganej od niego rzetelności, nabyć na rzecz mandanta działkę po cenie
znacznie niższej od ceny rynkowej. W przypadku możliwości łatwego (tak jak w tej sprawie)
ustalenia takiej hipotetycznej ceny, szacunkowa wartość aktywu nie ma żadnego znaczenia.
Nie można jednak całkowicie deprecjonować kwestii dysproporcji pomiędzy
wzajemnymi świadczeniami i twierdzić, że kwestia ich ceny należy wyłącznie do oceny
organów korporacyjnych z uwagi na zasadę swobody umów i wzgląd na ultima ratio prawa
karnego. Wydaje się, że argument ten, często wykorzystywany w orzecznictwie, oparty jest
na pewnym nieporozumieniu. Rzeczywiście bowiem strony w systemie gospodarki rynkowej
swobodnie kształtują elementy zawieranej umowy. Zasada swobody kształtowania stosunków
zobowiązaniowych dotyczy jednak relacji horyzontalnych (zewnętrznych, istniejących
pomiędzy kontrahentami). Tymczasem problem zrealizowania znamion przestępstwa
nadużycia zaufania, a w szczególności wyrządzenia szkody, dotyczy relacji wertykalnej,
zachodzącej wewnątrz podmiotu gospodarczego. Uchybienie zasadom racjonalnego działania
przy zawieraniu umowy np. przez osobę prawną, może prowadzić do wyrządzenia szkody
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Sprawa o sygn. II K 482/02/K toczyła się na podstawie aktu oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Kielcach,
sygn. V Ds 5/02/S. W sprawie w dniu 7 października 2008 roku zapadł wyrok skazujący za przestępstwo z art.
286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 296 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
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przez osoby działające jako jej organy461. To, że agent działa w ramach swobody kreowania
stosunków zobowiązaniowych na zewnątrz (wobec kontrahentów) nie oznacza, że nie ponosi
on odpowiedzialności za skutki, które to zachowanie wywołało względem jego mocodawców
(w tym również odpowiedzialności karnej). Posługiwanie się w tym kontekście zasadą
swobody umów jako wyłączającą wszelką odpowiedzialność karną wydaje się być
nadużyciem. Z drugiej jednak strony nie można twierdzić, że każde takie zachowanie, które
prowadzi do zawarcia umowy na warunkach nierynkowych, stanowi wyrządzenie szkody
w majątku mocodawcy. Aby szkodę taką wykazać konieczne jest ustalenie ponad wszelką
wątpliwość, że prawidłowe, zgodne z regułami postępowania zachowanie agenta
skutkowałoby odpowiednio wyższym stanem majątku. Oczywiście w wielu przypadkach
skonstruowanie takiego hipotetycznego stanu rzeczy będzie niezwykle skomplikowane.
Posługiwanie się w tym kontekście szacunkową „wartością rynkową” może być pożyteczne,
ale wyłącznie przy świadomości, że jest to wartość jedynie orientacyjna, która musi być
odpowiednio

doprecyzowana

po

uwzględnieniu

wszystkich

okoliczności

sprawy.

W konsekwencji w ramach konstruowania hipotetycznego stanu rzeczy należy brać
pod uwagę sytuację majątkową zarządzanego podmiotu i np. nagłą potrzebę uzyskania
gotówki, wiążącą się z koniecznością szybkiego zbycia aktywów, również kosztem ich ceny.
Nadto należy mieć na uwadze, że wiele transakcji będzie dotyczyło przedmiotów
o szczególnych cechach, trudno zbywalnych, gdzie w ogóle reguły rynku nie będą miały
zastosowania, w związku z czym czynienie jakichkolwiek szacunków w najmniejszym
stopniu nie będzie przybliżać do odpowiedzi na pytanie o możliwą do uzyskania cenę. Należy
również brać pod uwagę ewentualne relacje pomiędzy kontrahentami, uzależnienie ich
od siebie,

dotychczasową

współpracę,

które

mogą

wpływać

na

stosowanie

cen

preferencyjnych.
Wydaje się, że w rzeczywistości problem ekwiwalentności świadczeń musi być
rozpatrywany na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony organy postępowania przyjmują
niekiedy domniemanie, że przeprowadzenie transakcji po cenie nieodpowiadającej cenie
rynkowej, stanowi nadużycie uprawnienia przez agenta, a po drugie zakładają, że różnica
w stosunku do wartości rynkowej stanowi szkodę w majątku mocodawcy. Obydwa
te domniemania w wielu przypadkach mogą okazać się fałszywe. Po pierwsze bowiem agent
nie

ma

obowiązku

realizowania

poszczególnych

transakcji

po

cenie

rynkowej,

ale po możliwej do osiągnięcia cenie, uzyskanej w wyniku takiego zachowania, które stanowi
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Zob. wyrok SN z dnia 25 stycznia 2007 roku, V CSK 423/06, LEX nr 277311.
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prawidłowe realizowanie jego kompetencji. Nie można również wymagać od agenta tego,
aby uzyskał

w

każdym

przypadku

cenę

„maksymalną”,

najwyższą

możliwą

do wynegocjowania. Oczekiwania te winny uwzględniać zwyczajne zaangażowanie
i ostrożność, właściwe dla profesjonalnego czynienia użytku ze swoich kompetencji. Model
ten będzie również uzależniony od subiektywnych właściwości określonego zarządcy.
Zupełnie inne będą wymogi stawiane przed osobą należącą do spółdzielni mieszkaniowej,
która pro bono pełni funkcję członka jej zarządu, a inne wobec cenionego specjalisty,
zatrudnionego jako menadżer w publicznej spółce zajmującej się np. obrotem paliwami
kopalnymi. Po drugie szacunkowa wartość rynkowa może nie odpowiadać (i najczęściej nie
będzie odpowiadać) możliwej do uzyskania cenie w ramach konkretnej transakcji. W związku
z czym nie zastąpi ona nigdy czynienia ustaleń w zakresie alternatywnych możliwości
działania agenta, które muszą być czynione z odpowiednim stopniem precyzji tak, aby
odpowiadały potrzebom prawa karnego, w szczególności związanym z jego funkcją
gwarancyjną.
3.6. Czas wyrządzenia szkody
3.6.1. Uwagi ogólne
Jak podkreślano wcześniej, ustalenie precyzyjnego momentu wyrządzenia szkody
z uwagi na jej dynamiczny charakter często będzie nie tylko utrudnione, ale wręcz ocierające
się o arbitralność. Tym niemniej dla kwestii odpowiedzialności karnej za przestępstwo
nadużycia zaufania ma ono fundamentalne znaczenie. Precyzyjne wyznaczenie tego momentu
nie tylko przesądza kwestię chwili przedawnienia karalności przestępstwa, ale również,
z uwagi na dynamikę stosunków majątkowych, może mieć decydujące znaczenie dla wartości
szkody. Jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 12 lipca 2012 roku462,
data, na którą szkoda jest wyliczana w postępowaniu karnym nie może być dowolna,
a w szczególności nieprawidłowe jest jej wyliczenie na – ostatecznie zupełnie przypadkowy –
moment wydania opinii przez biegłego. W całości aprobując to stanowisko463 należy jednak
zauważyć, że w wyroku tym nie wyrażono żadnych instrukcji co do tego, na jaką chwilę
szkoda winna być wyliczana, stwierdzając jedynie, że sąd a quo ma obowiązek „wskazania
wysokości wyrządzonej szkody przez oskarżonych w chwili popełnienia czynu zabronionego
(art. 115 § 5, 6 k.k.)”. Oczywiście perspektywa taka jest wadliwa, co sygnalizowano
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II AKa 541/11, LEX nr 1220217.
Zob. też A. Domarus, op.cit., s. 36.
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już wcześniej. Przepisów art. 115 § 7 i 7a k.k. nie można odczytywać w ten sposób, jakoby
wynikało z nich utożsamianie chwili wyrządzenia szkody z chwilą popełnienia (a nie
dokonania) przestępstwa. Prowadziłoby to zresztą do konsekwencji nie do zaakceptowania.
Jako przykład można wskazać postępowanie o przestępstwo z art. 296 § 4 k.k., toczące się
przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, sygn. II K 799/10/P.
W sprawie tej oskarżyciel subsydiarny (syndyk masy upadłości spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością) wniósł akt oskarżenia przeciwko byłemu członkowi zarządu tejże spółki.
Oskarżony miał w 1999 roku zawrzeć umowę dzierżawy stacji paliw w Krakowie
oraz zakupu sprzętu w postaci terminali LPG. Jednocześnie nie uzyskał on wówczas i nie
przechowywał dokumentacji tych transakcji, w tym jakichkolwiek dowodów nabycia sprzętu.
Tymczasem w 2008 roku, a więc po 9 latach, w związku z budową centrum handlowego
podjęto decyzję o przebudowie ulicy, przy której znajdowała się stacja paliw. W efekcie
planów przebudowy, jej dalsze prowadzenie straciło jakikolwiek gospodarczy sens.
Pokrzywdzona spółka prowadziła negocjacje z podmiotem zajmującym się budową centrum
handlowego, w efekcie których otrzymała propozycję zapłaty odszkodowania w kwocie
600 000 złotych, o ile przedstawi odpowiednią dokumentację na potwierdzenie prawa
dzierżawy nieruchomości i własności sprzętu. Ponieważ spółka nie była w stanie
udokumentować tego faktu, do wypłaty odszkodowania ostatecznie nie doszło.
Nie ulega wątpliwości, że sprawa dotyczyła szkody w postaci utraty korzyści (zysku,
który niewątpliwie zostałby otrzymany, gdyby nie zaniedbanie menedżera). Jednocześnie jest
ona przykładem, jak długi okres czasu może oddzielać ewentualne zachowanie sprawcze,
od skutku w postaci szkody. Oczywiście chwilą dokonania takiego przestępstwa jest chwila
wystąpienia skutku i odpowiednie stosowanie do szkody majątkowej pojęć „mienia znacznej
wartości” i „mienia wielkiej wartości” oznacza konieczność modyfikacji ich definicji
i dostosowania do charakteru szkody jako temporalnie oddzielonego od samego zachowania
skutku czynu zabronionego, a nie przedmiotu czynności wykonawczej, jak to ma miejsce
w przypadku mienia. W tej sprawie chwilą dokonania przestępstwa był moment, w którym
pokrzywdzona spółka otrzymałaby odszkodowanie, gdyby nie doszło do niedopełnienia
obowiązku przez jej zarządcę. W konsekwencji na ten moment należy liczyć wartość szkody
i ten właśnie moment decyduje o rozpoczęciu biegu terminu przedawnienia, zgodnie z art.
101 § 3 k.k. Co jednak zaskakujące, w przedmiotowej sprawie sąd, postanowieniem z dnia
4 listopada 2010 roku umorzył postępowanie właśnie z powodu upływu terminu
przedawnienia. W uzasadnieniu postanowienia (którego nie zaskarżono) wprost stwierdzono,
że ewentualne przestępstwo członka zarządu przedawniło się w 2005 roku (z uwagi na termin
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wskazany w art. 104 § 1 pkt 4 k.k.), a więc na długo przed rozpoczęciem przebudowy
i złożeniem propozycji wypłaty odszkodowania, nie odnosząc się w ogóle do art. 101 § 3 k.k.
Zaskakująco często zresztą orzecznictwu umyka dystynkcja pomiędzy chwilą
popełnienia przestępstwa a chwilą wystąpienia skutku464. Ten stan rzeczy doskonale obrazuje
passus z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku: „Wszak do przestępstw
znamiennych skutkiem w postaci wyrządzenia szkody dochodzi w dacie działania
lub zaniechania sprawcy (art. 6 § 1 k.k.), zaś kwestie związane z późniejszym dobrowolnym
naprawieniem szkody dezaktualizują tylko podstawę rozstrzygnięć kompensacyjnych
oraz ewentualnie mogą mieć wpływ na wymiar orzeczonej kary, nie są w stanie natomiast
znieść winy za popełnione przestępstwo”465. Rację ma oczywiście Sąd Apelacyjny,
gdy stwierdza, że chwilą popełnienia przestępstwa jest chwila działania lub zaniechania
sprawcy. Tym niemniej nie oznacza to, że żadne późniejsze okoliczności nie mogą mieć
znaczenia dla realizacji znamion. Skutek bowiem – nie tylko przecież w przypadku
przestępstwa nadużycia zaufania – może nastąpić i najczęściej następuje później.
W konsekwencji wszystkie okoliczności, które wystąpią pomiędzy zachowaniem sprawcy,
a chwilą skutku, mogą mieć znaczenie dla odpowiedzialności karnej oskarżonego, w tym
dla wysokości szkody oraz jego sprawstwa.
Zaskakująca jest przy tym łatwość z jaką sądy – bez szerszego uzasadnienia – uznają
za istotne lub nieistotne z punktu widzenia wystąpienia prawnokarnie relewantnego skutku
okoliczności, które miały miejsce po zachowaniu stanowiącym nadużycie uprawnienia
lub niedopełnienie obowiązku. W orzecznictwie podkreślano wielokrotnie konieczność
odróżnienia zdarzeń wpływających na wysokość szkody od związanych z jej naprawieniem,
eliminacją lub zmianą jej wartości, nie formułując przy tym precyzyjnych kryteriów takich
decyzji. I tak Sąd Najwyższy stwierdza, że „umorzenie części długu wynikającego
z wyrządzenia szkody, nie ma wpływu na określenie jej wysokości - podobnie, jak
bez znaczenia dla stwierdzenia rzeczywistej wysokości szkody pozostaje fakt rezygnacji
pokrzywdzonego z żądania wyrównania jej, i to niezależnie od motywów takiej decyzji.
W istocie, właśnie potrzeba podjęcia decyzji o umorzeniu dowodzi istnienia przedmiotu
umorzenia - zbędne byłoby bowiem umarzanie nieistniejącej należności”466. Podobną
perspektywę przyjął Sąd Apelacyjny w Lublinie, w sprawie, w której jako szkodę wyrządzoną
464

Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem R. Zawłockiego, który stwierdza w kontekście przestępstwa z art.
296 k.k., że „szkodę majątkową należy oceniać według wartości z chwili popełnienia czynu (wystąpienia
skutku)”, tenże, Karalna niegospodarność…, s. 643. Zob. na ten temat uwagi A. Domarus, op.cit., s. 35.
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Wyrok z dnia 27 lutego 2012 roku, II AKa 260/11, LEX nr 1163173.
466
Zob. postanowienie SN z dnia 7 czerwca 2001 roku, V 75/01, LEX nr 51843.
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przez pracownika banku potraktowano udzielenie niespłaconych następnie kredytów.
Stwierdził mianowicie, że „wysokość szkody poniesionej przez bank wynika ze zsumowania
kwot nietrafionych kredytów. (…) Wszelkie zaś późniejsze decyzje finansowe, takie jak
umorzenie części długów kredytowych, sprzedaż ich, częściowe zwroty wynikające
ze sprzedaży ruchomości lub nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów, nie mają
znaczenia dla stwierdzenia rzeczywistej wysokości szkody. Decyzje te mają jedynie
znaczenie dla ustalenia okoliczności związanych z wyrównaniem szkody (…)” 467. Wydaje
się, że tak radykalne postawienie sprawy, jeśli by je oderwać od konkretnego stanu
faktycznego, prowadzi do całkowitego zatarcia granicy pomiędzy pojęciem szkody,
a pojęciem rozporządzenia mieniem. Orzecznictwo sądów powszechnych nie jest zresztą
w tym zakresie konsekwentne. W innym bowiem wyroku, również dotyczącym wyrządzenia
szkody, polegającego na udzieleniu niespłaconego następnie kredytu, Sąd Apelacyjny
w Lublinie zaaprobował ustalenia sądu I instancji, który przyjął mniejszą wartość szkody
z uwagi na fakt zawarcia następczo umowy o restrukturyzacji zadłużenia468. Podobne
rozstrzygnięcie wydał Sąd Apelacyjny w Łodzi, który stwierdził, że na wysokość szkody,
wynikającej z wykonania umów przedwstępnych zbycia akcji, wpływ miał następczy brak
zgody Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w wyniku którego przekazane za akcje
pieniądze zostały zwrócone pokrzywdzonemu469.
Przyjmowana we wskazanym orzecznictwa perspektywa jest wątpliwa. W pierwszej
kolejności należy, na podstawie prawnokarnych kryteriów ustalić chwilę wyrządzenia szkody,
a dopiero później, z tego punktu widzenia rozstrzygać, które zdarzenia lub zachowania będą
miały znaczenie wyłącznie dla kwestii jej eliminacji, a które na wartość szkody mają
bezpośredni wpływ.
W rozwiązaniu tego zagadnienia nie może natomiast pomóc ujęcie szkody w prawie
cywilnym, gdzie jej wartość jest ustalana na chwilę orzekania, ponieważ najlepiej odpowiada
to pełnionej na gruncie prawa prywatnego kompensacyjnej funkcji szkody470. Niekiedy
jednak zarówno w literaturze i orzecznictwie akceptowane jest ujęcie, zgodnie z którym
chwilą, na którą liczona jest wartość szkody w prawie karnym, jest chwila wyrokowania.471
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Zob. wyrok SA w Lublinie z dnia 18 sierpnia 2010 roku, II AKa 186/10, LEX nr 628241, zob. też wyrok
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 lutego 2012 roku, II AKa 260/11, LEX nr 1163173.
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Wyrok SA w Lublinie z dnia 27 listopada 2012 roku, II AKa 245/12, LEX nr 1292671.
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Wyrok SA w Łodzi z dnia 27 listopada 2013 roku, II AKa 65/13, LEX nr 1402878.
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Por. J. Grabowski, J. Kochanowski, Przestępstwa…, s. 26, R. Zawłocki w: M. Błaszczyk et al., Kodeks
karny. Część szczególna…, s. 809 – 810.
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Zob. wyrok SA w Katowicach z dnia 28 marca 2014 roku, II AKa 16/14, LEX nr 1487123, pod pewnymi
warunkami A. Domarus, op.cit., s. 36.
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Perspektywa taka jest do zaakceptowania wyłącznie wówczas, gdy sąd może
w sposób nie ulegający wątpliwości ustalić moment czasowy wystąpienia szkody,
przypadający na chwilę wcześniejszą, ale również po tym momencie wartość szkody
w sposób systematyczny rośnie (np. z powodu obowiązku zapłaty odsetek). Wówczas
odróżnić należy chwilę wystąpienia szkody od chwili, na którą ustalana jest jej wartość.
W takich przypadkach momentem wystąpienia szkody będzie moment przekroczenia
granicznej kwoty 200 tysięcy złotych (dla typu podstawowego) i 1 miliona złotych (dla typu
kwalifikowanego z § 3). Później natomiast jedynie powiększa się jej wartość.
W literaturze prawnokarnej nie zaprezentowano dotąd szerszej analizy kryteriów
wyznaczania momentu wystąpienia szkody. Pewne przybliżenie wskazuje D. Czajka,
stwierdzając, że „szkodę mierzymy jako różnicę w wartości ekonomiczno-prawnej
określonego kompleksu majątkowego przed podjęciem decyzji i po zdyskontowaniu
konsekwencji tej decyzji”472. Autorskie ujęcie momentu wyrządzenia szkody jako
karnoprawnie relewantnego skutku prezentuje R. Zawłocki, który stwierdza, że należy tutaj
stosować kryterium, określane przez autora mianem obiektywno-subiektywnego. Sprowadza
się ono – jak wskazuje R. Zawłocki – „do uwzględnienia woli sprawcy (momentu
wyznaczonego zamiarem sprawcy) potwierdzonego momentem rzeczywistego efektu jego
działań. Dodatkowym kryterium byłaby tutaj wola pokrzywdzonego, weryfikująca moment
wyznaczony wyżej wymienionymi okolicznościami subiektywnymi i obiektywnymi. Wynika
z tego, że odpowiedni moment obliczania szkody jest zdeterminowany treścią i celem
określonej czynności (przedsięwzięcia)”473. Zasadniczo zaprezentowane przez obu wyżej
wymienionych autorów uwagi idą we właściwym kierunku. Wydaje się, że odmiennie należy
w tym zakresie traktować umyślną i nieumyślną realizację znamion przestępstwa.
W przypadku przestępstwa popełnionego umyślnie za odgrywający pierwszoplanową rolę
należy uznać zamiar sprawcy, w szczególności zamierzony przez niego w konkretnym
momencie czasowym efekt. Znacznie trudniej natomiast będzie ustalić taki moment
w przypadku przestępstw nieumyślnych, gdzie należy przyjąć perspektywę zakładanego przez
agenta określonego celu przedsięwzięcia. Należy również posiłkować się modelem
kształtowania prawidłowego zachowania menedżera, uwzględniającym obiektywny plan
gospodarczy mandanta oraz wyznaczony przez menadżera cel przedsięwzięcia. Oznacza
to niejako konieczność przeprowadzenia podwójnej weryfikacji. W pierwszej kolejności
należy sprawdzić, jaka była perspektywa biznesowa zarządcy, a następnie zweryfikować ją
472
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D. Czajka, op.cit., s. 98.
R. Zawłocki w: M. Błaszczyk et al., Kodeks karny. Część szczególna…, s. 810.
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w oparciu o zobiektywizowany, ustalony na podstawie reguł postępowania obowiązujących
w konkretnej sytuacji, racjonalny interes mandanta. Nadto pomocne może być rozróżnienie
pomiędzy narażeniem dobra prawnego na niebezpieczeństwo a jego naruszeniem
oraz uwzględnienie roli pojęcia szkody dla typowości społecznej szkodliwości czynów z art.
296 § 1 – 4 k.k.
3.6.2. Plan gospodarczy agenta i interes majątkowy mandanta
Należy w tym miejscu pochylić się nad problematyką uwzględniania przesunięć
w majątku mandanta mających miejsce po zachowaniu sprawcy. Mogą one polegać zarówno
na występowaniu w późniejszym momencie określonych zdarzeń, zmian w stosunkach
zobowiązaniowych lub rzeczowych (np. na podstawie zawieranych umów z zastrzeżeniem
terminu lub warunku), bądź też mogą sprowadzać się do fluktuacji ceny określonych walorów
(np. wahania kursu akcji w obrocie publicznym). Wydaje się, że wyjątkowo skomplikowany
problem oceny takich sytuacji pod kątem chwili wystąpienia skutku może być analizowany
z uwzględnieniem zarówno elementów obiektywnych, jak i subiektywnych.
Powracając do zaprezentowanego wcześniej kazusu gminy, której zarząd wycofał się
ze sprzedaży nieruchomości, w wyniku czego doszło do zapłaty dwukrotności zadatku474,
należy zapytać, czy sprzedaż przez gminę nieruchomości, po cenie ostatecznie wyższej,
niż proponowana przez kontrahenta, winna zostać uwzględniona w liczeniu wartości szkody,
która nastąpiła później? Czy ocena tego zdarzenia byłaby taka sama, gdyby zarząd gminy
uznał roszczenie kontrahenta i najpierw wypłacił dwukrotność zadatku, a dopiero później
sprzedał nieruchomość za wyższą cenę?
Wydaje się, że rozwiązanie tego problemu niekoniecznie musi być ściśle uzależnione
od ustalenia chwili wystąpienia szkody. Pomocne jest w tym miejscu ponowne podkreślenie,
że aby ustalić wartość szkody konieczne jest posłużenie się metodą dyferencyjną, a więc
wzięcie pod uwagę całości majątkowych konsekwencji określonej decyzji gospodarczej.
Niewątpliwie decyzja o wycofaniu się z zawarcia umowy sprzedaży wywołuje dwa
komplementarne względem siebie skutki – z jednej strony prowadzi do obowiązku zapłaty
dwukrotności wpłaconego zadatku, a z drugiej jej konsekwencją było zatrzymanie w majątku
gminy nieruchomości. Z pewnością więc niewzięcie pod uwagę tej drugiej okoliczności
(tak jak miało to miejsce w sprawie) prowadzi do zafałszowania majątkowych efektów tej
decyzji. Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, w której nowy zarząd gminy dochodzi
do wniosku, że poprzedni zarząd był gotów sprzedać za kwotę 13 milionów złotych
474
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nieruchomość, którą można sprzedać za kwotę np. 20 milionów złotych. Rzecz jasna
wówczas wypłacenie niedoszłemu kontrahentowi kwoty 5 milionów zadatku nie tylko będzie
gospodarczo uzasadnione, ale będzie miało pozytywny wpływ na sytuację majątkową gminy,
ponieważ zapobiegnie przekazaniu majątku o dużo wyższej wartości. Wydaje się więc,
że nawet gdyby nie doszło do sprzedaży nieruchomości po wyższej cenie celowe byłoby np.
dokonanie jej wyceny, aby ustalić czy jej zachowanie w majątku gminy nie prowadzi
do osiągnięcia pewnych korzyści.
Wyobraźmy sobie jednak, że decyzja zarządu gminy o zerwaniu negocjacji zapada
dlatego, że udało się znaleźć innego nabywcę, który zamierza kupić nieruchomość
za odpowiednio wyższą cenę. Wydaje się, że wówczas przydatne będzie postrzeganie decyzji
podejmowanych przez agenta z uwzględnieniem zakładanego planu gospodarczego.
W orzecznictwie postuluje się uwzględnianie szerszej perspektywy działalności oskarżonego,
w szczególności w przypadkach stałej współpracy z określonym kontrahentem, zawierania
wielu umów dwustronnych475, oraz przy

podejmowaniu wielu różnych, następujących

po sobie czynności prawnych w pewnym z góry określonym celu gospodarczym 476. Wskazuje
się wówczas, że nie można obliczać szkody na podstawie pojedynczych zdarzeń, oderwanych
od kontekstu całości przedsięwzięcia477.
Wydaje się, że uwzględniając ten element należy przyjmować perspektywę
obiektywnego, ale uwzględniającego w jak największym stopniu okoliczności konkretnej
sprawy, interesu mocodawcy. Należałoby więc zbadać, jak wyglądała dotychczasowa
praktyka gospodarcza pokrzywdzonego podmiotu, jaką perspektywę czasową poszczególnych
inwestycji przyjmowano dotychczas i na ile oddalenie się perspektywy zysków jest w ramach
jego funkcjonowania akceptowalne. Tak ujmowany interes mocodawcy może stanowić ramy
dla akceptacji perspektywy czasowej wypracowania zysku, w ramach której podejmowane
są decyzje menadżera. Odwołując się do takiego ujęcia nie można byłoby znaleźć
usprawiedliwienia dla działania osoby, która w imieniu swojego mocodawcy zawiera np.
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Zob. wyrok SN z dnia 11 stycznia 2011 roku, V KK 133/10, LEX nr 784527, zob. podobnie wyrok Sądu
Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 lutego 2013 roku, II AKa 2/13, LEX nr 1294811, wyrok SA w Gdańsku z dnia
23 października 2014 roku, II AKa 251/14, LEX nr 1799207, wyrok SA we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2014
roku, II AKa 362/14, LEX nr 1630917.
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Zob. wyrok SA we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku, II AKa 326/10, LEX nr 677944, wyrok SA
we Wrocławiu z dnia 17 lipca 2013 roku, II AKa 189/13, LEX nr 1356731.
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nadużycia zaufania będzie „każde nieuzasadnione uszczuplenie stanu majątkowego jednostki, niezależnie
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obowiązku przyniosło tej jednostce jakieś realne korzyści”, zob. wyrok SA w Rzeszowie z dnia 17 września
2013 roku, II AKa 72/13, LEX nr 1375850. Taka teza, oderwana od kontekstu stanu faktycznego sprawy, może
prowadzić do niezwykle szerokiego ujmowania, czy wręcz możliwości manipulowania znamieniem skutku.
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umowę sprzedaży (jako sprzedający) z terminem płatności po 20 latach. Taki plan
gospodarczy, choć ostatecznie może przynieść zysk, z reguły w perspektywie obiektywnych
celów prowadzonej działalności gospodarczej będzie kompletnie nieracjonalny, zwłaszcza
wówczas, gdy dany podmiot standardowo zawiera umowy na odmiennych warunkach (np.
z trzydziestodniowym terminem płatności). W konsekwencji należy uznać, że aby wyznaczyć
chwilę wystąpienia szkody, aby oddzielić od siebie okoliczności mające na nią wpływ,
od okoliczności związanych z jej rekompensatą, należy przyjąć niejako dwie matryce.
Po pierwsze będzie to postrzegana ex ante, z perspektywy zachowania sprawczego,
obiektywna ocena interesów mandanta, standardów prowadzenia przez niego działalności,
dotychczasowej praktyki rynkowej. Po drugie natomiast określony, założony plan menadżera.
Tylko jeżeli ów subiektywny plan mieścił się w granicach akceptowalności z perspektywy
obiektywnych interesów osoby, której sprawami majątkowymi sprawca się zajmuje, może
być on wzorem do ustalania momentu wystąpienia szkody.
Wracając do analizowanego przykładu, uwzględnić należy przyjęte przez agenta
założenia. Jeżeli plan taki obejmowałby, bądź przynajmniej uwzględniał ryzyko zapłaty
równowartości zadatku, a jednocześnie osiągnięcie określonego zysku ze sprzedaży
nieruchomości innemu kontrahentowi, to wydaje się, że dla wartości szkody nie powinno
mieć znaczenia, czy sprzedaż nieruchomości nastąpi przed czy po zapłacie równowartości
zadatku, a wyliczenie takie należy prowadzić z perspektywy rozsądnego momentu
zdyskontowania owego zamierzenia gospodarczego. Warunkiem uwzględnienia takiego planu
gospodarczego musi być jednak racjonalność i możliwość ustalenia ram czasowych efektów
takiego przedsięwzięcia. Wydaje się, że w przypadku gdyby oba te momenty dzieliła zbyt
długa przerwa, gdyby ten drugi element planu (sprzedaż nieruchomości) wykraczał poza
perspektywę racjonalnego planu gospodarczego mandanta, typową perspektywę czasową
przyjmowaną w przypadku inwestycji podejmowanych w danym podmiocie, wówczas
okoliczność taka nie mogłaby mieć wpływu na wartość ustalonej szkody.
Interesujący w tym kontekście wydaje się również przypadek postępowania
prowadzonego przed Sądem Okręgowym w Krakowie pod sygn. III K 213/03 478. W sprawie
478

Akt oskarżenia w sprawie, dotyczący dwóch czynów, został wniesiony przez Prokuraturę Okręgową
w Krakowie (sygn. V Ds 46/99) w dniu 4 października 2002 roku do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza
w Krakowie – Wydziału Zamiejscowego w Wieliczce, gdzie początkowo sprawa toczyła się pod sygn.
XIV K 23/03/W. Sprawa została skierowana na posiedzenie i w dniu 3 marca 2003 roku Sąd wydał
postanowienie o umorzeniu postępowania z powodu braku znamion czynu zabronionego w zarzucanych
oskarżonemu czynach. Na postanowienie zażalenie złożył prokurator i Sąd Okręgowy w Krakowie uchylił
postanowienie i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Wieliczce do merytorycznego rozpatrzenia (którą
zarejestrowano pod sygn. II K 159/03). Następnie, na wniosek Sądu Rejonowego Sąd Apelacyjny w Krakowie
przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Krakowie jako sądowi I instancji, gdzie została ona
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tej członek zarządu gminy został oskarżony o dwa czyny, które prokurator zakwalifikował
jako realizujące znamiona przestępstwa z art. 296 § 3 k.k. oraz przestępstwa z art. 296 § 1 k.k.
i art. 231 § 1 k.k. w zbiegu kumulatywnym. Pierwszy z zarzucanych czynów polegać miał
na zaniechaniu terminowego i pełnego płacenia przez gminę składek do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, w efekcie czego naliczono odsetki, których wartość przekraczała wówczas
kwotę wielkiej wartości szkody. Natomiast drugi z zarzuconych czynów związany był
z szerszym przedsięwzięciem gospodarczym. Gmina była jednym z dwóch wspólników
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwijmy ją spółką X). Drugim wspólnikiem
była inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwijmy ją spółką Y). Spółka X była
istotnym dla społeczności lokalnej pracodawcą, który znajdował się w trudnej sytuacji
finansowej. Aby mogła ona dalej prowadzić działalność, musiała uzyskać przedłużenie
akredytywy, którą to jednak decyzję wierzyciel (bank) uzależniał od udzielenia
zabezpieczenia w postaci porozumień wekslowych, złożonych odrębnie przez obu
wspólników i wystawienia weksli in blanco. W efekcie oskarżony, naruszając pewne
procedury, wypełnił deklarację wekslową i wystawił weksel (podobną gwarancję zapewnił
drugi ze wspólników). Pomimo to ostatecznie doszło do zaprzestania prowadzenia
działalności przez spółkę X i jej niewypłacalności, a w toku postępowania karnego ustalono,
że już w chwili udzielenia zabezpieczenia kredytu jej niewypłacalność była nieunikniona,
a prawdopodobieństwo konieczności spłaty jej zobowiązań wysokie. W efekcie wierzyciel
spółki X dochodził swej należności od gminy i uzyskał ją w kwocie około 900 tysięcy
złotych. Niemal natychmiast po zapłacie tej kwoty, drugi z dłużników akcesoryjnych
dobrowolnie wpłacił gminie połowę wyegzekwowanej od niej kwoty. Kwestia ta w sprawie
miała fundamentalne znaczenie, ponieważ nieuwzględnienie zwróconej Gminie kwoty
prowadziłoby w ówczesnym stanie prawnym do kwalifikacji prawnej z art. 296 § 3 k.k. Mimo
to jednak, zarówno prokurator, jak i sąd I instancji, w zasadzie bez żadnego uzasadnienia,
obliczyli wartość szkody na kwotę po odjęciu części zwróconej przez drugiego dłużnika
wekslowego479. W tym więc postępowaniu uznano za relewantne również zdarzenie, które
zarejestrowana pod sygn. III K 213/03. W dniu 12 czerwca 2006 roku zapadł w sprawie wyrok skazujący
za przestępstwa z art. 296 § 3 k.k. oraz z art. 296 § 1 k.k. w zw. z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
Od wyroku tego apelację wniósł obrońca i na skutek jej częściowego uwzględnienia Sąd Apelacyjny
w Krakowie, wyrokiem z dnia 18 stycznia 2007 roku, sygn. II AKa 235/06 wyrok zmienił, w zakresie
pierwszego czynu zmieniając kwalifikację prawną z art. 296 § 3 k.k. na art. 296 § 4 k.k., natomiast w zakresie
drugiego czynu uniewinniając oskarżonego.
479
Ostatecznie w toku postępowania karnego została rozpatrzona kasacja gminy od prawomocnego wyroku
zasądzającego zapłatę odpowiedniej kwoty na rzecz banku. Sąd Najwyższy, już po wyegzekwowaniu należności,
uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego, a po jej ponownym rozpoznaniu powództwo zostało oddalone z uwagi
na nieważność stosunku podstawowego (wynikającą z nieprawidłowej reprezentacji gminy przy zawarciu
porozumienia wekslowego). W efekcie wyegzekwowana kwota została zwrócona. Co ciekawe, pomimo to Sąd
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miało miejsce już po bezpośrednim skutku porozumienia wekslowego. Jakie w tym
kontekście znaczenie winien mieć fakt istnienia samego roszczenia, np. regresowego wobec
innego dłużnika solidarnego? Czy za relewantne należy uznać to, czy zostanie ono spłacone
dobrowolnie, czy konieczna będzie jego egzekucja po przeprowadzeniu postępowania przed
sądem? Warto bowiem w tym kontekście pamiętać, że w orzecznictwie wielokrotnie
prezentowano stanowisko, zgodnie z którym zdarzenia wpływające na wysokość wzajemnych
roszczeń pomiędzy stronami umowy, które nastąpiły już po dokonaniu rozporządzenia
majątkiem mandanta, należy traktować wyłącznie w kategoriach następczego wyrównania
szkody480.
Również ten przykład należy oceniać poprzez sformułowany uprzednio model
odwołujący się do subiektywnego planu gospodarczego agenta, pozostającego w granicach
obiektywnie pojmowanego, zindywidualizowanego interesu majątkowego mandanta. Jeżeli –
tak jak we wskazanym przykładzie – od początku inwestycja zakładała współdziałanie dwóch
podmiotów, będących poręczycielami i niejako dzielących się odpowiedzialnością, jeżeli z tej
perspektywy obiektywnie przewidywalne i zakładane było dzielenie się odpowiedzialnością
również w tym sensie, że obydwa podmioty wspólnie ponosiły koszty ewentualnego
niepowodzenia, a także rzeczywiście do takiej częściowej rekompensaty dochodzi, należy
uznać, że kompensata części strat jest jeszcze elementem skutku i wpływa na wartość szkody.
W takiej sytuacji bowiem trudno chyba mówić o rzeczywistym naruszeniu interesów
majątkowych gminy w kwocie uwzględniającej całość zasądzonego roszczenia, jeżeli
natychmiast odzyskała ona połowę wyegzekwowanej kwoty. Przy czym należy wyraźnie
zaznaczyć, że wzięcie tej kwestii pod uwagę jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy ex ante,
od początku taki stan rzeczy był obiektywnie przewidywalny i subiektywnie zakładany przez
menedżera. Natomiast jeżeli jest on reakcją na zmianę sytuacji majątkowej, konsekwencją
dostrzeżenia szkodliwości pierwotnej decyzji, to wówczas zdarzenie takie należy uznać
jedynie za wyrównanie szkody. Oczywiście wszystko jednak zależy od okoliczności
konkretnej sprawy – zbyt długi czas oczekiwania na zapłatę przez dłużnika solidarnego,
konieczność wytoczenia względem niego postępowania cywilnego, świadczyć będą
z pewnością o tym, że zdarzenie takie również nie mieściło się już w perspektywie planu
Okręgowy w Krakowie skazał oskarżonego za przestępstwo z art. 296 § 1 k.k., stwierdzając, że odzyskanie
całości pieniędzy po kilku latach należy traktować jedynie jako naprawienie szkody i nie może ono prowadzić
do uniewinnienia. Wyrok ten zmienił sąd odwoławczy, który stwierdził, że wystąpienie szkody należy ustalać
w oparciu o prawomocne rozstrzygnięcia sądów cywilnych. Ponieważ zrealizowana egzekucja była w istocie
bezprawna (odbywała się na podstawie nieprawidłowego, uchylonego następnie wyroku Sądu Apelacyjnego
w Krakowie), to skutku tego nie można było przypisać oskarżonemu. Ostatecznie został on w zakresie tego
czynu uniewinniony przez sąd odwoławczy.
480
Zob. wyrok SN z dnia 7 czerwca 2001 roku, V KKN 75/01, LEX nr 51842.
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gospodarczego mandanta (czy też plan ten okazał się wadliwy) i nie ma wpływu na wysokość
szkody jako znamienia dynamicznego przestępstwa.
3.6.3. Zmiany stosunków zobowiązaniowych
W orzecznictwie podkreślano wielokrotnie konieczność odróżnienia zdarzeń
wpływających na wysokość szkody od związanych z jej naprawieniem, eliminacją lub zmianą
jej wartości. Wskazuje się więc, że wartość szkody jako znamienia skutku przestępstwa nie
musi być tożsama z wartością szkody w chwili orzekania. Prowadzi to do konieczności
wyznaczenia temporalnej granicy, po której zmiany w zakresie jej wysokości (bądź też nawet
jej całkowita eliminacja) nie będą miały znaczenia dla realizacji znamion czynu
zabronionego. W tym kontekście Sąd Najwyższy stwierdza, że „umorzenie części długu
wynikającego z wyrządzenia szkody, nie ma wpływu na określenie jej wysokości - podobnie,
jak bez znaczenia dla stwierdzenia rzeczywistej wysokości szkody pozostaje fakt rezygnacji
pokrzywdzonego z żądania wyrównania jej, i to niezależnie od motywów takiej decyzji.
W istocie, właśnie potrzeba podjęcia decyzji o umorzeniu dowodzi istnienia przedmiotu
umorzenia – zbędne byłoby bowiem umarzanie nieistniejącej należności”481.
Wydaje się, że cytowane postanowienie SN wymaga kilku słów komentarza.
W orzeczeniu wyraźnie zasygnalizowano potrzebę rozróżnienia zdarzeń składających się
na powstanie szkody, od tych związanych z jej późniejszym wyrównaniem. Samo
to stwierdzenie jest jednak truizmem. Konieczność taka występuje w przypadku każdego
znamienia dynamicznego, a w przypadku szkody majątkowej jest to wyjątkowo trudne.
Tymczasem w cytowanym orzeczeniu nie zawarto żadnych wskazówek, jak te okoliczności
od siebie należy odróżniać. Przeciwnie, Sąd Najwyższy a priori zakłada, że moment
wyrządzenia szkody jest znany, aby stwierdzić że zdarzenia w postaci spłaty części długu
przez poręczyciela oraz zawarcia ugody i w efekcie zrzeczenia się części roszczeń przez
pokrzywdzonego na wystąpienie skutku nie miały wpływu. Niezależnie od stwierdzenia
czy w przedmiotowej sprawie stanowisko takie było trafne, nadal pozostaje ono arbitralne.
Podobną perspektywę przyjął Sąd Apelacyjny w Lublinie, w sprawie w której
jako szkodę wyrządzoną przez pracownika banku potraktowano udzielenie niespłaconych
następnie kredytów. Stwierdził mianowicie, że „wysokość szkody poniesionej przez bank
wynika ze zsumowania kwot nietrafionych kredytów. (…) Wszelkie zaś późniejsze decyzje
finansowe, takie jak umorzenie części długów kredytowych, sprzedaż ich, częściowe zwroty
wynikające ze sprzedaży ruchomości lub nieruchomości stanowiących zabezpieczenie
481

Zob. postanowienie SN z dnia 7 czerwca 2001 roku, V 75/01, LEX nr 51843.
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kredytów, nie mają znaczenia dla stwierdzenia wysokości szkody. Decyzje te mają jedynie
znaczenie dla ustalenia okoliczności związanych z wyrównaniem szkody (…)”482.
Zasadne jawi się postawienie pytania, jakie w rzeczywistości zdarzenia mają
znaczenie dla ustalenia wysokości szkody i chwili jej wyrządzenia, a jakie nie. Problem ten
pokazuje w najbardziej jaskrawy sposób względność tego pojęcia w prawie karnym
oraz względność momentu, na który szkoda jest ustalana.
Szczególne trudności wiążą się z ustaleniem czasu wyrządzenia szkody
w przypadkach udzielenia niespłaconej następnie pożyczki lub kredytu. Najczęściej
w orzecznictwie sądowym jako wartość szkody szacowana jest wysokość niespłaconego
zobowiązania względem banku obejmującego, poza samą kwotą kredytu, również odsetki.
Z perspektywy czasu powstania szkody (a także jej późniejszych fluktuacji) istotne wydają się
być dwa momenty czasowe: chwila wypłaty kwoty pożyczki lub kredytu oraz termin jego
spłaty. Należy uznać, że chwili wyrządzenia szkody nie należy utożsamiać z chwilą wypłaty
odpowiednich środków majątkowych. Po pierwsze bowiem zawsze następuje ona w ramach
określonego planu gospodarczego, którego celem jest odzyskanie środków majątkowych
w dokładnie oznaczonym terminie, co do zasady wraz z zyskiem. Z perspektywy banku
lub innej instytucji kredytowej zupełnie typowym modelem działania, mechanizmem
funkcjonowania w obrocie gospodarczym jest właśnie dysponowanie gromadzonymi
środkami majątkowymi w celu osiągania zysków. Nadto, w momencie wypłaty kwoty kredytu
w miejsce wydatkowanych aktywów do majątku banku wchodzi roszczenie o spłatę
zobowiązania, co w konsekwencji przynieść ma kredytodawcy zysk.
Oczywiście możemy sobie wyobrazić również sytuację, wcale nierzadką w praktyce,
gdy spłata zobowiązania już w tym momencie była niemożliwa, np. z powodu wprowadzenia
instytucji kredytowej w błąd, pozorowania działalności gospodarczej lub przeznaczenia
uzyskanych środków majątkowych na cel inny niż deklarowany w umowie kredytowej.
Pomimo że wówczas, już po wypłacie odpowiedniej kwoty, z perspektywy ujęcia
dyferencyjnego bez trudu można wykazać szkodę (w miejsce wydatkowanej kwoty
do majątku banku wchodzi bezwartościowe i nieściągalne roszczenie), której dochodzenie
z resztą będzie możliwe nawet natychmiast483, to uwzględniając jednak prawnokarny kontekst
postrzegania znamienia skutku z punktu widzenia obiektywnie ujmowanego interesu
majątkowego mandanta, należałoby uznać, że chwila wystąpienia szkody następuje

482

Zob. wyrok SA w Lublinie z dnia 18 sierpnia 2010 roku, II AKa 186/10, LEX nr 628241, zob. też wyrok
Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 lutego 2012 roku, II AKa 260/11, LEX nr 1163173.
483
Czy to na podstawie odpowiednich regulacji w umowie, czy też na podstawie art. 458 k.c.
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w momencie założonego osiągnięcia zysku z przeprowadzonego przedsięwzięcia, a więc
dopiero w przypadku niespłacenia kredytu w terminie (umownym, bądź wynikającym
z następujących później wydarzeń). Wcześniej natomiast będziemy mieli do czynienia jedynie
z konkretnym narażeniem na niebezpieczeństwo szkody.
Tym niemniej ocena chwili wystąpienia skutku w takiej sytuacji przez pryzmat
zakładanego planu gospodarczego mandanta może budzić wątpliwości. Wyobraźmy sobie
bowiem sytuację, w której pożyczkobiorca lub kredytobiorca spóźnia się z zapłatą o jeden
dzień. Można by wszak powiedzieć, że uwzględniając plan gospodarczy zakładający
osiągnięcie zysku na konkretną datę, przez ten jeden dzień mamy do czynienia ze szkodą.
Natomiast zapłata wymagalnego zobowiązania w dniu następnym byłaby oceniana jedynie
jako wyrównanie szkody. Z perspektywy cywilnoprawnej zresztą stan taki nie byłby niczym
nadzwyczajnym. Wierzyciel mógłby już pierwszego dnia wymagalności roszczenia wystąpić
do sądu z pozwem i byłby on na ten dzień zasadny. Ocena taka jednak biorąc pod uwagę
funkcje prawa karnego jawi się jako nieakceptowalna. Opóźnienie takie może nie mieć
żadnego znaczenia dla interesów majątkowych wierzyciela, a opóźniania dłużników
są sytuacjami możliwymi i występującymi w obrocie, które na gruncie prawa cywilnego
regulują różnorodne instytucje kompensacyjne (np. odsetki za opóźnienie). Z drugiej jednak
strony nie można całkowicie abstrahować od patrzenia na powstanie szkody w kontekście
planu gospodarczego i uznać, że dopóki zobowiązanie może zostać wykonane przez dłużnika,
dopóty szkoda nie powstała. Oznaczałoby to bowiem brak możliwości pociągnięcia
do odpowiedzialności sprawcy szkody tylko dlatego, że dłużnik umiejętnie unika
zaspokojenia wierzyciela, bądź też nawet spłaca wierzyciela regularnie, ale w minimalnym
stopniu484. Należy uznać, że moment powstania szkody w tego rodzaju sytuacjach musi być
ustalany in concreto. Znaczenie w tym kontekście mieć będzie plan gospodarczy mandanta,
perspektywa osiągania zysków czy też opłacalność przedsięwzięcia w z góry określonym
czasie, a także wzgląd na społeczną szkodliwość szkody jako motyw kryminalizacji. Jeżeli
bowiem uznać, że na gruncie kodeksu karnego interesuje nas jedynie szkoda rzeczywiście
naganna, społecznie szkodliwa, to kryminalizacją nie może być objęte doprowadzenie jedynie
do niewielkiego opóźnienia w odzyskaniu wierzytelności przez mocodawcę. Wówczas
bowiem przepisy prawa karnego pełniłyby funkcję regulatora stosunków gospodarczych.
Uwzględniając zresztą motywacyjną funkcję klauzuli bezkarności z art. 296 § 5 k.k. taka
optyka prowadziłaby do zapewnienia mandantowi niejako dodatkowego zabezpieczenia

484

Tak jednak SA w Katowicach w wyroku z dnia 28 marca 2014 roku, II AKa 16/14, LEX nr 1487123.
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prawidłowego wykonania umowy przez dłużnika majątkiem agenta, który – w obawie przed
odpowiedzialnością karną – byłby pod presją, aby tymczasowo zabezpieczać swemu
mocodawcy spłacane z opóźnieniem zobowiązanie.
Niewątpliwie więc oznaczonego na konkretny dzień terminu spłaty zobowiązania nie
należy traktować kategorycznie jako chwili wystąpienia skutku. Oczywiście w pewnych
sytuacjach nawet taka jednodniowa zwłoka może prowadzić do dalej idących następstw, które
można będzie przypisać agentowi. I tak na przykład można sobie wyobrazić udzielenie
w imieniu mocodawcy pożyczki, która ma być zwrócona w określonym terminie dlatego,
że dokładnie wówczas przekazane środki finansowe zaplanowano wykorzystać na potrzeby
przedsięwzięcia, mającego przynieść potencjalny zysk. Wówczas będzie możliwe
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej zarządcy, który niefrasobliwie lub świadomie
udzielił takiej pożyczki, która doprowadziła do braku możliwości przeprowadzenia innej
inwestycji, czego efektem było wyrządzenie szkody np. pod postacią utraconych korzyści.
Będzie to już jednak zupełnie inaczej oznaczona szkoda i występująca w innym terminie.
Natomiast w typowych sytuacjach termin spłaty zobowiązania, choć wyznaczać będzie chwilę
wystąpienia skutku, to nie może być traktowany rygorystycznie, jako jej dokładna data,
a ewentualne opóźnienie dłużnika należy oceniać z punktu widzenia dopuszczalnych
w ramach obiektywnego interesu mocodawcy przesunięć czasowych.
Zarówno w okresie przed wymagalnością zobowiązania, jak i po tym momencie,
może dojść do pewnych zmian w ramach stosunków zobowiązaniowych. Są one wszak
swobodnie kształtowane przez strony. Wydaje się, że jako nie mające znaczenia
dla wysokości pierwotnie wyrządzonej szkody należałoby traktować te czynności
cywilnoprawne, których sens wynika z uświadomienia sobie (przez sprawcę lub inną osobę)
wadliwości, nieprawidłowości uprzedniej decyzji, takich które są próbą ratowania sytuacji,
minimalizowania strat. Będą to więc zachowania wynikające z modyfikacji wcześniej
założonego subiektywnego planu z uwagi na zmianę sytuacji gospodarczej lub zdanie sobie
sprawy z występujących od początku trudności. Tak najczęściej będzie należało traktować np.
ugodę, umorzenie długu lub jego części. W istocie jednak ocena tego rodzaju zdarzeń będzie
zależała nie tyle od cywilnoprawnego charakteru danej czynności, co powodów jej podjęcia,
jej gospodarczego znaczenia. Przykładowo można wyobrazić sobie umowne przesunięcie
terminu spłaty zobowiązania. Decyzja taka może wynikać po prostu z braku wypłacalności
dłużnika, a w konsekwencji np. perspektywy jego upadłości i niemożliwości odzyskania
jakiejkolwiek wierzytelności. Z drugiej strony może być elementem szerszej współpracy
gospodarczej dwóch podmiotów, elementem np. innego, wspólnego przedsięwzięcia. W tym
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drugim przypadku wydaje się, że na chwilę wystąpienia ewentualnej szkody należałoby
jednak patrzeć z perspektywy nowego terminu. Natomiast w pierwszym przykładzie sytuację
należałoby oceniać ponownie z perspektywy racjonalnego planu gospodarczego oraz realnej
społecznej szkodliwości szkody. W przypadku niewielkich przesunięć, które można byłoby
uznać za mieszczące się w temporalnych granicach zakładanego uzyskania przez mandanta
zwrotu inwestycji, takie przedłużenie terminu należałoby uwzględnić. Natomiast wówczas,
gdyby stanowiło to istotne oddalenie się takiej perspektywy, uprzednio nieprzewidziane,
należałoby uznać, że szkoda powstała w momencie upływu poprzedniego terminu.
Warto w tym miejscu odwołać się do przykładu postępowania karnego przed Sądem
Okręgowym w Krakowie, sygn. III K 47/08485. W sprawie tej osobie na kierowniczym
stanowisku banku zarzucono wyrządzenie szkody pracodawcy, spowodowane decyzją
o udzieleniu kredytu spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W sprawie tej kwota kredytu
wyniosła

1 800 000

złotych,

a

jako

jego

zabezpieczenie

ustanowiono

hipotekę

na nieruchomości, a także zawarto porozumienia wekslowe z dwoma osobami fizycznymi –
członkami zarządu spółki, którzy podpisali weksle in blanco. Do spłaty zobowiązania
w terminie jednak nie doszło. Bank przeprowadził egzekucję z nieruchomości zabezpieczonej
hipoteką oraz z majątku dłużników wekslowych, co jednak pozwoliło na odzyskanie jedynie
części zobowiązania (442 000 złotych z nieruchomości i zaledwie 5 000 złotych z majątku
dłużników wekslowych)486. Warto się zastanowić, na ile odzyskanie części zainwestowanej
kwoty dzięki posiadanym zabezpieczeniom ma znaczenie dla ustaleń w zakresie wysokości
szkody. Również w tym wypadku wydaje się, że problemu nie da się rozstrzygnąć
jednoznacznie. Konieczność prowadzenia długotrwałego postępowania sądowego i egzekucji
z majątku trudno zbywalnego wydaje się przemawiać ze uznaniem, że ewentualne odzyskanie
części (lub nawet całości) długu przez wierzyciela hipotecznego nie mieściło się w ramach
obiektywnego planu gospodarczego i może być postrzegane wyłącznie jako wyrównanie
uszczerbku. Natomiast pewne rodzaje zabezpieczeń mogą gwarantować sprawne odzyskanie
wierzytelności.

Przykładowo

jeżeli

zabezpieczeniem

umowy było

przewłaszczenie

na zabezpieczenie lub zawarcie w akcie notarialnym klauzuli poddania się przez dłużnika
lub inną osobę egzekucji i egzekucja ta była w łatwy sposób wykonalna (np. zrealizowana
z rachunku bankowego), to wówczas z reguły będzie można przyjąć, że odzyskanie
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W sprawie akt oskarżenia w dniu 31 stycznia 2008 roku wniósł prokurator Prokuratury Rejonowej
w Wadowicach, sygn. 1 Ds 46/08, zarzucając oskarżonej przestępstwo z art. 296 § 3 k.k.
486
Wyrokiem z dnia 20 maja 2009 roku Sąd Okręgowy w Krakowie uniewinnił oskarżoną, stwierdzając,
że podczas procedury udzielenia kredytu nie doszło do nadużycia uprawnienia bądź niedopełnienia obowiązku
z jej strony, a spółka znalazła się w stanie niewypłacalności na skutek zdarzeń, których nie można było
przewidzieć. Wyroku nie zaskarżono.
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W przedstawionym przykładzie odzyskanie części wierzytelności dzięki jej zabezpieczeniu
hipoteką na nieruchomości należałoby raczej traktować jako wyrównanie szkody, która już
wystąpiła. Odzyskanie długu na podstawie hipoteki wymaga bowiem co do zasady
długotrwałego postępowania sądowego, a następnie uciążliwej i niepewnej egzekucji
z nieruchomości. Trudno byłoby uznać, że tego typu stan rzeczy można uznać za mieszczący
się w obiektywnym interesie banku (niezależnie od planu menadżera). Jest bowiem
oczywiste, że wierzyciel zakłada terminową spłatę zobowiązania przez dłużnika.
Wydaje się, że problem zabezpieczeń należy postrzegać poprzez pryzmat ich
gospodarczej funkcji, która może być różna. W pewnych sytuacjach zabezpieczenie może
mieć charakter motywacyjny, ma przede wszystkim oddziaływać na dłużnika (np. poręczenie
przez

wspólnika

zobowiązania

spółki

z

ograniczoną

odpowiedzialnością,

który

i tak nie będzie w stanie spłacić zobowiązania z majątku osobistego), a w innych stanowić
realny, alternatywny wobec dobrowolnej spłaty i równie sprawny sposób odzyskania
należności (np. wówczas gdy poręczycielem i wystawcą weksla in blanco będzie Skarb
Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, która w zasadzie zawsze będzie
wypłacalna). Należy jednak zakładać, że jeżeli wykorzystanie zastrzeżonych w umowie
zabezpieczeń istotnie opóźnia wykonanie zobowiązania, wykracza poza racjonalnie oceniany
plan gospodarczy, to mamy wówczas do czynienia ze szkodą nawet jeżeli dojdzie później
do odzyskania wierzytelności.
3.6.4. Zmiany wartości walorów majątkowych w czasie
Wielokrotnie już w niniejszej pracy wskazywano na dynamiczny i w związku z tym
względny charakter szkody jako skutku karnoprawnie relewantnego zachowania sprawcy.
Jednym z czynników wpływających na tę dynamikę są zmiany wartości określonych
składników majątkowych, będących przedmiotem obrotu gospodarczego. We względnie
dojrzałym, stabilnym systemie gospodarki wolnorynkowej jaki obecnie funkcjonuje w Polsce,
nie pojawiają się szczególne trudności w oszacowaniu wartości odpowiednich walorów
z uwagi na wahania siły nabywczej pieniądza (przynajmniej w określonej, dłuższej
perspektywie czasowej)487. Tym niemniej, choć wartość większości składników majątkowych
ulega raczej niewielkim i przewidywalnym zmianom, to jednak w pewnych dziedzinach
obrotu gospodarczego elementu tego nie można deprecjonować. W szczególności dotyczy
to publicznego obrotu walorami giełdowymi, w ramach którego nagłe zmiany kursu,
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Natomiast już pewne istotne fluktuacje mogą dotyczyć np. kursu obcej waluty względem polskiego złotego.
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następujące cyklicznie wzrosty i spadki są wręcz istotą obrotu, a działalność funkcjonujących
w nim osób często sprowadza się właśnie do umiejętnego przewidywania tego rodzaju
fluktuacji i odnoszenia z nich korzyści.
W konsekwencji skutki decyzji gospodarczych podejmowanych w publicznym
obrocie giełdowym, w tym również decyzji wadliwych, wykorzystujących lub naruszających
stosunek zaufania względem mandanta, cechują się nadzwyczajną dynamiką. Szkoda
giełdowa, a więc uszczerbek majątkowy wynikający ze zmian notowań walorów giełdowych,
jest ze swej istoty niestabilna i zmienna pod względem rozmiaru488, może wręcz –
w zależności od momentu, na który będzie ustalana – znikać i pojawiać się ponownie.
Wyobraźmy sobie więc sytuację, w której do kompetencji osoby zajmującej się
sprawami majątkowymi swego mandanta należy decydowanie o kupnie i sprzedaży walorów
giełdowych. Wskażmy przykład, w którym agent wydaje pośrednikowi giełdowemu
dyspozycję zakupu określonych walorów w przeświadczeniu, że ich kurs w sposób istotny
wzrośnie i w określonym przedziale czasu będzie możliwa ich sprzedaż z zyskiem.
Tymczasem kurs tych walorów spada. Niewątpliwie wraz ze spadkiem kursu powstaje
szkoda. Skoro bowiem w miejsce określonej kwoty pieniężnej do majątku mandanta wchodzą
składniki, których wartość po pewnym czasie jest niższa, niż usunięta z niego pierwotnie
kwota, wynik stosowania metody dyferencyjnej wskazuje na powstanie uszczerbku489.
Pozostaje jednak pytanie, na jaki moment należy liczyć jej wartość, a więc jaki kurs walorów
należy brać pod uwagę. Może się bowiem zdarzyć i tak, że w pewnym momencie
tak wyliczana szkoda wynosić będzie ponad 200 000 złotych, a w innym tej wartości
nie przekraczać, lub wręcz w ogóle nie występować490. Podobnie możemy sobie wyobrazić
wydanie dyspozycji sprzedaży już posiadanych walorów w celu uniknięcia strat wynikających
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Zob. K. Zacharzewski, Szkoda giełdowa i jej naprawienie, Warszawa 2015, passim, w szczególności s. 161,
167 i n., por. też wyrok SN z dnia 2 grudnia 2010 roku, II PK 118/10, LEX nr 949025, uchwała składu
7 sędziów SN z dnia 15 października 2008 roku, II PZP 10/08, LEX nr 453619.
489
Kwestia wyceny wartości określonych składników majątkowych, jakkolwiek bardzo często stanowi centralny
problem odpowiedzialności za szkodę, w przypadku walorów giełdowych jest o tyle prosta, że właściwie system
publicznego obrotu giełdowego zapewnia zawieranie umów przez wszystkich uczestników obrotu po tej samej
cenie. Rozwiązaniu temu służy konstrukcja kursu instrumentu finansowego, czyli ceny po jakiej dochodzi
do zawarcia umowy sprzedaży na giełdzie. W systemie tzw. notowań ciągłych mechanizm ten polega na tym,
że składane są w określonych granicach czasowych oferty, które trafiają do arkusza zleceń dostępnego
dla wszystkich zainteresowanych i w pewnym momencie ogłaszany jest tzw. kurs otwarcia. W tym momencie
po kursie dochodzą do skutku umowy sprzedaży zadysponowane przed otwarciem. W konsekwencji dany walor
powinien mieć w danym punkcie czasowym zawsze jeden kurs. Zob. K. Zacharzewski, Prawo giełdowe,
Warszawa 2012, s. 290 - 291, tenże, Szkoda…, s. 143 i n.
490
Przykład taki podał podczas dyskusji w trakcie Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego
i Kryminologii
w
Krakowie
w
2012
roku
M.
Bielski.
Zob.
zapis
tej
dyskusji
http://www.czpk.pl/wideo/ogolnopolski-zjazd-katedr-prawa-karnego-i-kryminologii-2012/sesja-iii-ogolnopolskizjazd-katedr-prawa-karnego-i-kryminologii-2012, dostęp z dnia 16 sierpnia 2018 roku.
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z przewidywanego spadku kursu, podczas gdy po dokonaniu sprzedaży kurs ten wcale nie
spada, ale przeciwnie – rośnie491.
Oczywiście należy w tym miejscu pamiętać, że aby przypisać osobie zajmującej się
cudzymi sprawami majątkowymi skutek w postaci wyrządzenia znacznej szkody majątkowej,
konieczne jest spełnienie wszystkich wymogów obiektywnego przypisania skutku,
w szczególności stwierdzenia obiektywnej przewidywalności jego nastąpienia. Aby jednak
w ogóle tę kwestię badać, konieczne jest przesądzenie momentu, na który skutek będzie
wartościowany (w tym oceniany np. jako obiektywnie przewidywalny). Wydaje się, że w tym
zakresie ponownie konieczne jest sięgnięcie do ram obiektywnie postrzeganego planu
gospodarczego. Sytuacja będzie się przedstawiać najprościej, jeśli w ramach działalności
agenta, owe walory zostaną następnie sprzedane. Wówczas bowiem fluktuacje w zakresie
wartości szkody z punktu widzenia mandanta się zakończą. Możemy jednak mieć
do czynienia z sytuacją, w której dalej będą one pozostawać w jego majątku. Za moment
obliczania wartości szkody, spowodowanej nabyciem walorów giełdowych, należałoby uznać
chwilę, w której taka inwestycja subiektywnie miałaby zostać zdyskontowana, tj. chwilę
w której zostałyby one sprzedane zgodnie z pierwotnym założeniem, które towarzyszyło
ich zakupowi. Oczywiście chwila ta często nie będzie określona z góry i zależeć będzie
właśnie od wahań kursu. W tym zakresie, jak się wydaje, skazani jesteśmy na pewną
arbitralność. Wydaje się, że w przypadku braku lepszych możliwości sprecyzowania tego
momentu, należałoby uznać jakiś przedział czasowy za okres, o którym można mówić jako
o horyzoncie określonej inwestycji i z tego okresu wybrać moment kursu walorów
najkorzystniejszego dla oskarżonego. Natomiast późniejszy wzrost wartości kursu,
ewentualne zniwelowanie szkody lub wręcz nawet osiągnięcie zysku nie będzie miało
wpływu na fakt realizacji znamion. Tym niemniej może mieć ono znaczenie dla wymiaru
kary oraz dla kwestii kompensacji. Wyrównanie całości szkody na chwilę zamknięcia
rozprawy uniemożliwia bowiem orzeczenie obowiązku naprawienia szkody.
Podobnie problem ten należałoby badać względem czynności sprawczej polegającej
na sprzedaży walorów giełdowych. Wówczas chwilę liczenia szkody należałoby utożsamiać
z momentem, w którym wartości te sprzedałby wzorzec osobowy, obiektywnie prawidłowo
postępujący menedżer, uwzględniający interes i model działalności swojego mocodawcy.
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Dlatego też niekiedy o szkodzie giełdowej mówi się jako o szkodzie względnej temporalnie, zob.
K. Zacharzewski, Szkoda…, s. 164. Oczywiście nie tylko szkoda wynikająca ze zmian kursów giełdowych może
mieć taki charakter, ale w tym przypadku owa względność ukazuje się w sposób szczególnie jaskrawy.
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W powyższy sposób należałoby ocenić przypadki wydawania dyspozycji transakcji
giełdowych przez osobę, która dokonuje ich zakupu lub sprzedaży w celach spekulacyjnych.
Chodzi tu o plan gospodarczy uzyskiwania zysków na podstawie wahań kursowych, a nie
o długoterminowe inwestycje, np. zakup akcji spółki w celu zarabiania na wypłatach
dywidendy. Wówczas perspektywa czasowa byłaby znacznie odleglejsza. Przykładowo,
konstruując zarzut wyrządzenia szkody poprzez zbycie akcji określonego podmiotu
gospodarczego i w ten sposób pozbawienie mocodawcy przyszłych pożytków w postaci
wypłaty dywidendy, szkoda w istocie obejmie wszystkie występujące po zbyciu wypłaty,
przy ustaleniu jednak, że mocodawca nie wyzbyłby się owych akcji w późniejszym czasie,
co winno zostać stwierdzone w okolicznościach konkretnej sprawy492.
3.6.5. Trwałe skutki majątkowe i szkoda przyszła
W orzecznictwie i literaturze fundamentalne problemy wiążą się z postrzeganiem
jako szkody pewnych trwałych konsekwencji finansowych, a więc mogących również
postępować w przyszłości. Należy przy tym odnotować stanowcze wypowiedzi przeciwko
jakiejkolwiek formule odpowiedzialności za szkodę przyszłą. Stanowisko takie zajmuje Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 7 listopada 2005 roku, V KK 108/05493. Podobnie A. Domarus
wskazuje, że brak jest normatywnych podstaw do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej
sprawcy za szkodę, która nastąpiła po chwili wyrokowania, nawet jeżeli w takim momencie
była ona pewna494.
Oczywiście można sobie wyobrazić względnie częste w praktyce gospodarczej
przykłady szkód stale, stopniowo i przewidywalnie powiększających się w czasie. Najbardziej
klarownym tego rodzaju przykładem są wymagalne zobowiązania, które – niespłacane – stale
się powiększają o odsetki. Aleksandra Domarus jako przykład tego rodzaju szkody wskazuje
zaniechanie poboru odsetek od stale istniejącego zadłużenia495. Przyjęte w tej pracy ujęcie,
stanowiące próbę wyznaczenia jak najbardziej precyzyjnego momentu ustalania szkody,
częściowo problemy te niweluje. Sprzyja temu odrzucenie w znacznej mierze pojmowania
492

Taką też perspektywę przyjmuje orzecznictwo w kontekście szkody wyrządzonej poprzez uniemożliwienie
nieodpłatnego nabycia akcji przez spadkobierców pracownika, zob. uchwała składu 7 sędziów SN z dnia
15 października 2008 roku, II PZP 10/08, LEX nr 453619, wyrok SN z dnia 11 marca 2008 roku, II PK 198/07,
LEX nr 500026, wyrok SN z dnia 2 grudnia 2010 roku, II PK 118/10, LEX nr 949025.
493
LEX nr 51843. SN stwierdza, że bez względu na to, czy ujmuje się szkodę w prawie karnym wąsko,
czy szeroko (z uwzględnieniem utraconych korzyści), „warunkiem odpowiedzialności karnej za przestępstwo
nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym jest powstanie w wyniku działania sprawcy rzeczywistej szkody
w majątku mandanta”. Podobnie Sąd Apelacyjny w Szczecinie wykluczył możliwość przyjęcia, że szkodę
stanowić może konieczność poniesienia w przyszłości dodatkowych nakładów na nieruchomość, zob. wyrok
z dnia 30 marca 2017 roku, II AKa 37/13, LEX nr 2292458.
494
A. Domarus, op.cit., s. 36 – 37.
495
Tamże, s. 36.
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pasywów jako szkody, a także uwzględnienie planu gospodarczego w perspektywie badania
wartości szkody metodą dyferencyjną. Natomiast przykład wskazany przez A. Domarus nie
dotyczy w istocie problemu stopniowego narastania skutku, ale ciągłości czasowej
zachowania sprawcy, który stale (w tym również w czasie trwania postępowania karnego
i później) nie wykonuje nałożonego na niego obowiązku. Nie jest to, jak się wydaje, problem
specyficzny dla przestępstwa nadużycia zaufania, ale zagadnienie pojawiające się na gruncie
tzw. przestępstw zbiorowych i trwałych. Granicę owego postępu szkody będzie zawsze
wyznaczało hipotetyczne, prawidłowe zachowanie menedżera. Tym niemniej, w pewnych
przypadkach takiego postępu skutku w czasie nie da się uniknąć. Przykładem takiej sytuacji
będzie powoływane wcześniej zbycie akcji, z których mandant mógłby w przyszłości czerpać
korzyści w postaci dywidendy, przy jednoczesnym ustaleniu, że nie byłaby to inwestycja
terminowa, z góry określona w czasie. Tego rodzaju szkoda prowadzi na gruncie prawa
karnego do specyficznych trudności. Należy wówczas rozważyć, na jaki moment liczyć
wartość szkody, od którego momentu liczony będzie termin przedawnienia, a także jak
w takiej sytuacji oceniać problem tzw. szkody przyszłej.
Co do pierwszej z tych kwestii w literaturze przyjmuje się, że moment ten winna
wyznaczać chwila wyrokowania496. Pogląd ten uwzględnia fakt, że tego rodzaju szkoda
powstaje wcześniej, ale jej wartość rośnie w czasie. Można nabrać co do takiego ujęcia
wątpliwości z uwagi na regulacje procesowe. Kodeks postępowania karnego nie przewiduje
regulacji wprost wskazującej to, na jaki moment są czynione ustalenia faktyczne w sprawie.
W istocie bowiem mogą tu wchodzić w grę dwa momenty czasowe – chwila zamknięcia
przewodu sądowego lub chwila wyrokowania – niekiedy oddalone w czasie (zob. art. 411
§ 1 k.p.k.). Tymczasem w procedurze cywilnej kwestia ta została uregulowana szczegółowo,
zgodnie bowiem z art. 316 § 1 k.p.c. sąd wydaje wyrok, biorąc pod uwagę stan rzeczy
istniejący w chwili zamknięcia rozprawy (a więc niekoniecznie w chwili wyrokowania).
Wydaje się jednak, że w ramach procedury karnej sąd może czynić ustalenia
faktyczne na moment przypadający po zamknięciu przewodu sądowego, o ile nie jest
496

Tamże, s. 36 - 37, tak też Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 28 marca 2014 roku, II AKa 16/14,
LEX nr 1487123, który stwierdza, że „wysokość szkody wyrządzonej zachowaniem oskarżonej (…) winna
zostać ustalona według stanu na czas orzekania. Tymczasem sąd I instancji (…) wysokość szkody ustalił według
danych na czas poprzedzający wniesienie aktu oskarżenia (…) w sytuacji gdy od wniesienia aktu oskarżenia
do wydania orzeczenia upłynęło ponad 5 lat, a nadto zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazywał
na to, że przynajmniej niektóre pożyczki (…) były na przestrzeni lat spłacane”. Dalej sąd wypowiada
się instrukcyjnie na temat szkody wyrządzonej poprzez udzielenie niespłaconej następnie pożyczki następująco:
„prawidłowe ustalenie wysokości szkody (…) winno w pierwszej kolejności polegać na zsumowaniu wysokości
kwoty udzielonej pożyczki i wysokości odsetek, które pożyczkobiorca winien był zgodnie z umową zapłacić,
po czym od tak uzyskanej sumy winna zostać odjęta kwota, którą tytułem spłaty pożyczki wpłacił
pożyczkobiorca (…), ustalona według stanu na czas wyrokowania”.
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to związane z koniecznością przeprowadzenia nowego dowodu. Zgodnie z art. 410 k.p.k.
podstawę wyroku stanowić może tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku
rozprawy głównej. Podstawą wyroku mogą być bowiem okoliczności które nie wymagają
dowodu, przy czym pojęcie rozprawy głównej traktowane jest szerzej, niż pojęcie przewodu
sądowego497. O ile więc dowody ujawnione podczas przewodu sądowego pozwalają
na czynienie ustaleń w przyszłości, sąd może na ich podstawie czynić ustalenia
po zamknięciu przewodu.
Niezależnie jednak od powyższego, ustalanie wartości szkody na chwilę
wyrokowania w zaprezentowanym wyżej przykładzie zbycia akcji zawsze będzie w jakiejś
mierze arbitralne – uzależnione bowiem przede wszystkim od sprawności organów
postępowania karnego. Choć arbitralności tej nie da się uniknąć, to można postulować
ograniczanie jej skutków. W szczególności zagadnienie to winno zostać uwzględnione
na etapie wymiaru kary. Sąd winien, w pewnym stopniu niezależnie od ostatecznie obliczonej
wartości szkody, wziąć pod uwagę tego rodzaju trwały, „kroczący” jej charakter.
Jednocześnie należy uwzględnić w zastosowanej karnoprawnej reakcji przede wszystkim
okoliczności bliskie temporalnie zachowaniu sprawcy. Im dłuższy okres trwania
postępowania karnego, tym mniejszy winien być wpływ ostatecznej wartości szkody
na zastosowane sankcje karne.
Brak
za wyrządzenie

jest

natomiast

szkody

podstaw

takiego

do

uszczerbku,

uwzględnienia
który

nastąpi

w

wyroku
nawet

z

skazującym
pewnością,

ale w przyszłości498. Z art. 296 § 1 k.k. wynika wyraźnie, że chodzi tu o szkodę
już wyrządzoną, jako niedopuszczalne jawi się w postępowaniu karnym czynienie
w tym zakresie ustaleń prospektywnych499. Natomiast wydaje się, że możliwość ustalenia
z odpowiednią dozą prawdopodobieństwa, że taki skutek nastąpi w przyszłości, uzasadnia
zastosowanie kwalifikacji prawnej z art. 296 § 1a k.k. Szkoda, co do której można orzec,
że z pewnością wystąpi, jest bowiem szkodą grożącą w rozumieniu tego przepisu. Również
w tym sensie może on być traktowany jako konstrukcja domykająca zakres karnoprawnej
reakcji i uniezależniająca wynik procesu karnego od momentu, w którym zostanie
on zakończony. Oczywiście w przypadku takim niezwykle skomplikowane, a niejednokrotnie
niemożliwe będzie ustalenie dokładnej wartości takiej szkody przyszłej. Ostatecznie bowiem
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W szczególności podstawę wyrokowania mogą stanowić okoliczności ujawnione podczas głosów stron, zob.
K. Eichstaedt w: B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego.
Komentarz. Tom I, Warszawa 2017, s. 1556.
498
A. Domarus, op.cit., s. 36 – 37.
499
Zob. wyrok SA w Szczecinie z dnia 30 marca 2017 roku, II AKa 37/13, LEX nr 2292458.
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nie jest możliwe przewidzenie z dostateczną dokładnością np. przyszłych dywidend, które
będą przysługiwać właścicielom akcji. Prowadzi to do istotnych trudności, w szczególności
z uwagi na konieczność przekroczenia przez taką „szkodę przyszłą”, stanowiącą jedynie
skutek w postaci narażenia na niebezpieczeństwo, wartości 200 000 złotych. W konsekwencji
należy postulować korzystanie w szerokim zakresie z domniemań, a w szczególności
z procesowej zasady in dubio pro reo. Nie można jednak in abstracto wykluczyć sytuacji,
w której zachowanie sprawcy będzie do chwili wyrokowania wyrządzało szkodę o której
mowa w art. 296 § 1 lub § 3 k.k., a jednocześnie możliwe będzie ustalenie z pewnością,
że dojdzie w przyszłości do dalszej szkody, również przekraczającej próg 200 000 złotych.
Wydaje się, że wówczas należałoby zastosować kumulatywną kwalifikację art. 296
§ 1 lub § 3 k.k. i z art. 296 § 1a k.k.
Pewne wątpliwości przedstawia również problem obliczania biegu terminu
przedawnienia w przypadkach tak ujętych szkód postępujących w czasie. Należy bowiem
rozważyć, czy pojęcie „nastąpienia skutku” o którym mowa w art. 101 § 3 k.k. oznacza
pierwszy moment czasowy, gdy można mówić o jego realizacji (w praktyce oznaczać
to będzie przekroczenie progu wartości 200 000 złotych), czy też moment ten należy
utożsamiać z chwilą zakończenia wszystkich efektów zachowania sprawcy. Ta druga
perspektywa oznaczałaby w istocie w ogóle brak możliwości przedawnienia w trakcie trwania
procesu pewnych przestępstw, gdy konsekwencje majątkowe zachowania sprawcy stale
postępują w czasie. Za pierwszym ujęciem opowiada się A. Domarus, która wskazuje,
że należy odróżnić od siebie realizację znamienia skutku (jego „nastąpienie”) od późniejszego
wykreowania się całości następstw zachowania sprawcy. Gdyby bowiem przyjąć ujęcie
alternatywne, w istocie nigdy nie można byłoby mówić o „dokonaniu” przestępstwa500.
Akceptując ten pogląd należy zaznaczyć, że dotyczy ono jedynie tego rodzaju przypadków
popełnienia przestępstwa nadużycia zaufania, gdy nie jest możliwe zakreślenie temporalnego
ujęcia efektów zachowania sprawczego w perspektywie założonego planu gospodarczego
oraz jego skutki postępują wedle stałej prawidłowości. W przypadku natomiast fluktuacji
w różne strony, niemożliwych do określenia z góry, zawsze konieczne będzie ustalenie
dokładnego momentu szkody w oparciu o wcześniej zarysowane metody, w ostateczności
przy wykorzystaniu zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego.

500

A. Domarus, op.cit., s. 38.
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3.6.6. Podsumowanie
Problem ustalenia czasu wystąpienia szkody majątkowej, a więc chwili dokonania
przestępstwa nadużycia zaufania oraz wskazania momentu, na który należy liczyć jej wartość,
stanowi jedno z najtrudniejszych zagadnień związanych z przypisaniem czynu zabronionego
z art. 296 k.k. Wydaje się, że kwestia ta jest rozstrzygana arbitralnie, w zależności
od przypadku. Należy zresztą uznać, że nie da się chwili tej wyznaczyć z góry za pomocą
prostego algorytmu. W pracy zaprezentowano ujęcie, zgodnie z którym celowi temu służy
postrzeganie stanu faktycznego poprzez dwie matryce, a to zakładany plan gospodarczy
agenta, oraz oceniany ex ante, z perspektywy zachowania sprawczego, obiektywny interes
mandanta, uwzględniający jego dotychczasową praktykę rynkową. Jeżeli ów subiektywny
plan mieścił się w granicach akceptowalności z punktu widzenia obiektywnych interesów
osoby, której sprawami majątkowymi sprawca się zajmuje, może być on wzorem do ustalania
momentu wystąpienia szkody. Natomiast zdarzenia następujące po stanowiącym podstawę
wartościowania zachowaniu agenta, w szczególności zmiany stosunków zobowiązaniowych,
należy traktować odmiennie w zależności czy stanowią one reakcję na dostrzeżone naruszenie
interesu

majątkowego

mandanta

i

modyfikację

założonego

planu

gospodarczego,

czy też standardowo pojawiające się w ramach prowadzonej działalności zmiany w relacjach
pomiędzy kontrahentami.
3.7. Narażenie na niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody majątkowej
Problematyka odpowiedzialności karnej za zachowania stanowiące atak na dobro
prawne na przedpolu jego naruszenia budzi zasadnicze wątpliwości w perspektywie
gwarancyjnej funkcji prawa karnego. Choć współcześnie tzw. kryminalizacja na przedpolu,
w szczególności konstruowanie typów przestępstw z abstrakcyjnego narażenia dobra
prawnego na niebezpieczeństwo oraz stosowanie mechanizmów kryminalizacji uproszczonej,
stanowi zjawisko w prawie karnym powszechne, to jednak zastosowanie tych mechanizmów
do

zachowań

realizowanych

w
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gospodarczym

jest
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krytycznie

w literaturze501. Co ciekawe, pomimo tych obiekcji typizacja nadużycia zaufania jako
przestępstwa z narażenia dobra prawnego ma długą tradycję w polskiej legislacji, choć była
wielokrotnie kwestionowana. W obecnym stanie prawnym konstrukcja narażającego
na wyrządzenie szkody nadużycia zaufania została ujęta w art. 296 § 1a k.k., który przewiduje
odpowiedzialność karną podmiotu nadużycia zaufania z art. 296 § 1 k.k. za zachowanie
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Zob. R. Zawłocki, Prawo karne gospodarcze…, s. 27 i n., S. Żółtek, Prawo…, s. 276 – 290.
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stanowiące nadużycie uprawnień lub niedopełnienie ciążącego obowiązku, sprowadzające
bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia mandantowi znacznej szkody majątkowej.
W istocie więc konstrukcja znamion tego przestępstwa jest bliźniaczo podobna do art. 296
§ 1 k.k., z tym że odmiennie ujęto w tym przypadku skutek zachowania sprawcy, którym
ma być stan bezpośredniego zagrożenia szkodą.
Przepis ten został wprowadzony do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia
9 czerwca 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw502, którą
uchylono jednocześnie art. 585 k.s.h. przewidujący tzw. przestępstwo działania na szkodę
spółki oraz bliźniacze względem niego konstrukcje przewidziane w innych ustawach503.
Zmiana ta stanowiła ostateczne zerwanie z tradycją ujmowania przestępstwa nadużycia
zaufania jako przestępstwa z narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo o syntetycznie
ujętych znamionach504. Decyzja o skreśleniu art. 585 k.s.h. i zastąpieniu go art. 296 § 1a k.k.
doprowadziła również do usunięcia, obecnego w polskim systemie prawnym od lat
trzydziestych i wielokrotnie ocenianego krytycznie dualizmu w kryminalizacji działania
na szkodę osoby, której sprawami majątkowymi zajmuje się sprawca. Już bowiem pierwsze
kodyfikacje z lat trzydziestych ubiegłego wieku wprowadziły ogólny typ działania na szkodę
jakiejkolwiek osoby (art. 269 k.k. z 1932 roku), a także obok niego, dwa bliźniacze typy
działania na szkodę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej (art. 300 k.h.
i art. 482 k.h.). Ten stan rzeczy ulegał dalszym komplikacjom po wejściu w życie kodeksu
karnego z 1969 roku, a następnie po zmianach normatywnych związanych z wejściem
w życie ustawy o ochronie obrotu gospodarczego. Ustawą tą uchylono art. 217 k.k. z 1969
roku, przewidujący „socjalistyczną” odmianę nadużycia zaufania oraz obniżono ustawowe
zagrożenie przestępstwa z art. 206 d.k.k. (odpowiednika art. 269 k.k. z 1932 roku).
Pozostawiono jednocześnie bez zmian regulację kodeksu handlowego. Wreszcie wejście
w życie obowiązującego kodeksu karnego, a następnie kodeksu spółek handlowych
spetryfikowało na wiele lat stan rzeczy, w którym kodeks karny przewidywał ogólnie ujęte
przestępstwo nadużycia zaufania znamienne szkodą majątkową co najmniej znacznej wartości
(art. 296 k.k.), a w kodeksie spółek handlowych zachowano konstrukcję działania na szkodę
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Dz.U. z 2011 roku, Nr 133, poz. 767.
Na temat okoliczności tych zmian zob. J. Giezek, P. Kardas, Przestępstwo narażającego na wyrządzenie
szkody nadużycia zaufania. Część 1…, s. 19 i n., R. Zawłocki w: J. Bojarski et al., System…, s. 460 i n.
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Zob. art. 269 k.k. z 1932 roku, art. 206 k.k. z 1969 roku oraz art. 300 i art. 482 k.h., a także uwagi co do tych
konstrukcji w rozdziale 2.2 tej pracy. Por. też J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne…, s. 40 – 45. W literaturze
prawa karnego tradycyjnie ujmowano przestępstwo działania na szkodę spółki jako jeden z typów przestępstwa
nadużycia zaufania, zob. J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne…, s. 47 - 64, J. Skorupka, Typy…,
s. 21, O. Górniok, Jeszcze o przestępstwach…, s. 7.
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spółki, już jako jednolitego przestępstwa, przynajmniej w założeniu dotyczącego wszystkich
spółek prawa handlowego.
Przepis art. 585 k.s.h. właściwie przez cały okres jego obowiązywania był
przedmiotem zasadniczej krytyki w literaturze. Wskazywano na nieprawidłowe ujęcie
podmiotu tego przestępstwa, które radykalnie ograniczało karnoprawną ochronę spółek
osobowych505, niespójność w stosunku do przestępstwa z art. 296 k.k. i niejasne relacje
między tymi przepisami506, a przede wszystkim nazbyt syntetyczne, „kauczukowe” ujęcie
znamienia czynnościowego, nie odwołującego się do kompetencji sprawcy i ich naruszenia,
a także brak wyraźnego przesądzenia przez ustawodawcę formalnego lub materialnego
charakteru tego przestępstwa507. Ciężar dwóch ostatnich zarzutów, odwołujących się
do funkcji gwarancyjnej prawa karnego i zasady określoności czynu zabronionego,
zadecydował ostatecznie o przeprowadzeniu odpowiednich modyfikacji w ustawie. Procedury
legislacyjne związane ze zmianą, a ostatecznie uchyleniem art. 585 k.s.h. przebiegały zresztą
w sposób dość skomplikowany. Impulsem do przeprowadzenia zmian był projekt nowelizacji
art. 585 k.s.h., opracowany przez Komisję Legislacyjną Naczelnej Rady Adwokackiej508.
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zaprezentowanym przez Naczelną Radę Adwokacką, a następnie o ostatecznej wersji projektu
po pracach parlamentarnych, wyraziła Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego przy Prezesie
Rady Ministrów, proponując zniesienie dualizmu kryminalizacji nadużyć zaufania
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Z uwagi na wyliczenie osób mogących być podmiotem tego przestępstwa, pośród których nie mieścił się
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Trudno bowiem uzasadnić rozszerzenie ochrony na przedpole naruszenia dobra prawnego wyłącznie
w stosunku do spółek handlowych, a nie w stosunku np. do osób fizycznych będących przedsiębiorcami, gdzie
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wartości. Niekonsekwencję widać było również w ustawowym zagrożeniu karą, które w przypadku art. 585
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P. Kardas, Działanie na szkodę…, s. 13 i n.
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O. Górniok, Z problematyki odpowiedzialności karnej członków rady nadzorczej spółki akcyjnej PUG 2001,
z. 6, s. 5, J. Duży, Odpowiedzialność karna…, s. 34, M. Rodzynkiewicz, Przestępstwo…, s. 521 i n., D. Czura –
Kalinowska, R. Zawłocki, Odpowiedzialność karna…, s. 79 i n., A. Barczak, M. Barczak, Działanie na szkodę
spółki – zagadnienia wybrane, Prawo Spółek 2008, z. 7-8, s. 53 – 55, J. Raglewski, Komentarz do niektórych
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op.cit., s. 66 oraz 77 i n., K. Stefanowicz, op.cit., s. 167, J. Giezek, D. Wnuk, op.cit., s. 87, P. Siciński, op.cit.,
s. 18.
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Przedstawiony przez Naczelną Radę Adwokacką projekt był następnie procedowany przez sejmową Komisję
Nadzwyczajną „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji i wniesiony jako projekt
ustawy, zob. druk nr 4085 Sejmu VI kadencji.
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i przeniesienie – w nieco zmodyfikowanej wersji – proponowanej konstrukcji art. 585 k.s.h.
do art. 296 k.k.509. Pomimo tego jednak, w efekcie procedowania tego projektu, ustawą z dnia
25

marca

2011

roku

o

ograniczeniu

barier

administracyjnych

dla

obywateli

i przedsiębiorców510, dokonano nowelizacji art. 585 k.s.h., co do zasady zgodnie
z propozycjami przedstawionymi przez samorząd adwokacki, po której typ czynu
zabronionego miał mieć następujące znamiona: „Kto biorąc udział w tworzeniu spółki
handlowej, pełniąc funkcję członka jej zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub będąc
osobą faktycznie prowadzącą jej sprawy, albo likwidatorem, przez nadużycie udzielonych mu
uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, naraża spółkę na bezpośrednie
niebezpieczeństwo wyrządzania jej znacznej szkody majątkowej, podlega karze grzywny
lub pozbawienia wolności do lat 3”. Nadto przestępstwu temu nadano tryb prywatnoskargowy
(znowelizowany art. 585 § 2 k.s.h.). Ostatecznie jednak przepis w takiej wersji – z uwagi
właśnie na krytykę nowego trybu ścigania 511 – nigdy nie wszedł w życie, ponieważ ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 roku o zmianie ustaw – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw512
uchylono odpowiedni przepis ustawy nowelizującej, a także uchylono art. 585 k.s.h.,
zastępując go nową regulacją art. 296 § 1a k.k.513.
Z perspektywy prowadzonych tu rozważań najistotniejsza jest kwestia szkody jako
elementu znamion przestępstwa narażającego na niebezpieczeństwo nadużycia zaufania.
Uchylony przepis art. 585 § 1 k.s.h. budził w tym zakresie zasadnicze kontrowersje. Część
przedstawicieli literatury traktowała ten typ czynu zabronionego jako przestępstwo skutkowe,
z tzw. konkretnego narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, twierdząc, że do jego
znamion należy realne zagrożenie szkodą514. Pozostali autorzy natomiast stali na stanowisku,
509

Opinia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw autorstwa Naczelnej Rady Adwokackiej oraz opinia
uzupełniająca w sprawie nowelizacji art. 585 k.s.h. znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa
Sprawiedliwości
pod
adresem
https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisjakodyfikacyjna-prawa-karnego/komisja-kodyfikacyjna-prawa-karnego-2009-2013/opinie-komisji-kodyfikacyjnejprawa-karnego/ (dostęp z dnia 1 września 2018 roku).
510
Dz.U. z 2011 roku, Nr 106, poz. 622.
511
Konstrukcja nowego art. 585 § 2 k.s.h., dotyczącego trybu ścigania tego przestępstwa, została zmieniona
w toku prac legislacyjnych w Sejmie. W pierwotnym projekcie proponowano ściganie na wniosek
pokrzywdzonej spółki, jej wspólnika lub niezaspokojonego wierzyciela, co było zgodne z postulatami
wysuwanymi przez środowisko adwokackie, zob. J. Giezek, P. Kardas, Przestępstwo narażającego
na wyrządzenie szkody nadużycia zaufania. Część 1…, s. 26 – 29. Zmiana ta była przedmiotem zdecydowanej
krytyki Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.
512
Dz.U. z 2011 roku, Nr 133, poz. 767.
513
Na temat szczegółów procesu legislacyjnego zob. J. Raglewski w: R. Potrzeszcz et al., Kodeks…, s. 323 i n.,
J. Giezek, P. Kardas, Przestępstwo narażającego na niebezpieczeństwo nadużycia zaufania. Część I…, s. 19 i n.
514
Tak L. Wilk, op.cit., s. 77 i n., J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne…, s. 64 – 74, ciż, Sporne problemy…,
s. 19 i n., M. Uliasz, Przepisy karne kodeksu spółek handlowych, Monitor Prawniczy 2002, z. 4, s. 155,
O. Górniok w: O. Górniok et al., Prawo karne gospodarcze…, s. 130, O. Górniok, Odpowiedzialność karna…,
s. 75 i n., P. Kardas, Działanie…, s. 58 i n., M. Czura – Kalinowska, R. Zawłocki, Działanie…, s. 75 – 100,
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iż jest to typ czynu zabronionego z tzw. abstrakcyjnego zagrożenia dla dobra prawnego,
a więc ma charakter bezskutkowy, a niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody stanowi jedynie
charakterystykę zachowania sprawcy515. Zagadnienie to miało o tyle fundamentalne znaczenie
praktyczne, że w zależności od ujęcia odmiennie przedstawiał się problem ciężaru dowodu
w toku postępowania. Ujęcie przestępstwa działania na szkodę spółki jako typu, do którego
znamion należał skutek w postaci zagrożenia szkodą, nakładało na organy procesowe
obowiązek zarówno wykazania w konkretnej sprawie rzeczywistego zagrożenia interesów
majątkowych spółki, jak i istnienia powiązania kauzalnego i normatywnego pomiędzy
zachowaniem sprawcy a skutkiem. Ujęcie alternatywne w ogóle zdejmowało z organów
procesowych ten obowiązek, wymagając jedynie ustalenia potencjalnej niebezpieczności
samego zachowania, jako jego statystycznej cechy. Druga perspektywa oznacza również brak
potrzeby

dowodzenia,

że

podlegające

ochronie

dobro

prawne

zmaterializowane

w konkretnym przedmiocie, rzeczywiście było realnie zagrożone, a nawet – w najbardziej
rygorystycznym ujęciu – wyklucza możliwość przeprowadzenia przeciwdowodu na tę
okoliczność516.
Ostatecznie wydaje się, że w orzecznictwie uznano przestępstwa, których znamiona
opisano za pomocą sformułowania „działa na szkodę” za przestępstwa z konkretnego
narażenia na niebezpieczeństwo517. Od strony czysto językowej ujęcie takie może budzić
fundamentalne wątpliwości. Wydaje się bowiem, że sformułowanie „działa na szkodę” nie
musi wcale oznaczać „stworzenia niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody”. Należy również
zauważyć, że różnica pomiędzy przestępstwami z abstrakcyjnego i konkretnego narażenia
na niebezpieczeństwo nie jest wcale ostra, a typy charakteryzujące się zachowaniem
opisanym jako „działanie na szkodę”, stanowią w tym kontekście dość wyjątkową grupę518.
M. Rodzynkiewicz, Kodeks…, s. 1257, R. Zawłocki w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja,
M. Tarska, R. Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Komentarz do art. 491 – 633, Warszawa 2009,
s. 1359 - 1360
515
Tak J. Giezek, D. Wnuk, op.cit., s. 89, O. Górniok, Z problematyki przestępstw popełnionych na szkodę
spółek kapitałowych, Prok. i Pr. 2001, z. 4, s. 9, J. Duży, Odpowiedzialność karna…, s. 100.
516
Zob. J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne…, s. 68. Kategorycznie odrzuca możliwość przeprowadzenia
przeciwdowodu, że dane zachowanie nie stanowiło zagrożenia dla dobra prawnego w kontekście klasycznych
przestępstw z tzw. abstrakcyjnego narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo W. Wróbel, Przestępstwa
abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo – perspektywa konstytucyjna i kryminalnopolityczna
w: J. Majewski, Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, Warszawa 2015,
s. 44, oraz A. Zoll, glosa do uchwały…, s. 594.
517
Zob. wyrok SA w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2010 roku, II AKa 43/10, LEX nr 842885, a także na gruncie
art. 231 k.k. uchwała SN z dnia 24 stycznia 2013 roku, I KZP 24/12, LEX nr 1252702.
518
Zob. R. Dębski, O „działaniu na szkodę”…, s. 83 – 97, a także H.J. Hirsch, Konkrete und abstrakte
„Gefärdungsdelikte” w: Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll, Problemy odpowiedzialności karnej.
Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994, s. 151 - 153, D. Gruszecka, Ochrona dobra
prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, Warszawa 2012, s. 75 i n., E. Hryniewicz,
Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych, Warszawa 2012, passim, zob. s. 153 i n.
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Jak się wydaje problem przestępstwa „działania na szkodę” trafnie ujął A. Zoll, który
wskazał,

że

jest

możliwe

działanie

na

szkodę

bez

stworzenia

rzeczywistego

niebezpieczeństwa dla dobra prawnego. Rację ma ten Autor – w kontekście znamion
podobnego przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. – że ten typ czynu zabronionego należy
do szczególnej,

specyficznej

grupy

przestępstw

z

abstrakcyjnego

narażenia

na niebezpieczeństwo. Stwierdza on w odniesieniu do tej grupy, iż „z reguły samo narażenie
dobra na niebezpieczeństwo, jako znajdujące się poza znamionami, nie stanowi przedmiotu
postępowania dowodowego, w szczególności nie może też stanowić przedmiotu skutecznego
dla obalenia tezy realizacji przez sprawcę znamion typu czynu zabronionego przeciwdowodu,
tzn. zmierzającego do wykazania, że - mimo realizacji znamion czynnościowych – nie doszło
do spowodowania stanu niebezpieczeństwa dla dobra. (…) W wypadku art. 231 § 1 k.k. właśnie ze względu na wprowadzenie znamienia „działa na szkodę" - ustawodawca
dopuszcza przeciwdowód. Można wykazać, że pomimo przekroczenia przez funkcjonariusza
publicznego uprawnień albo niedopełnienia obowiązków, nie wystąpiła możliwość powstania
szkody. Ta różnica w stosunku do pozostałych przestępstw abstrakcyjnego narażenia
na niebezpieczeństwo nie wpływa jednak na charakter tego typu przestępstw i nie
przeszkadza kwalifikować ich jako przestępstw formalnych”519. Wydaje się, że powyższe
uwagi mogłyby w pełni znaleźć zastosowanie do dawnego przestępstwa działania na szkodę
spółki.
Ustawodawca ostatecznie problem ten przesądził w konstrukcji nadużycia zaufania
z art. 296 § 1a k.k., statuując przestępstwo skutkowe z konkretnego narażenia dobra prawnego
na niebezpieczeństwo520. Oczywiście ujęcie to dzieli wszystkie trudności interpretacyjne
konstrukcji nadużycia zaufania znamiennego szkodą i w praktyce różnica pomiędzy typem
z § 1 i § 1a może być trudno uchwytna521. Ponieważ bowiem – jak wskazano wcześniej –
pojęcie szkody ma ze swej istoty charakter wartościujący (szkoda nie jest określonym stanem
519

A. Zoll, glosa do uchwały…, s. 593 – 594. Niektórzy autorzy wskazują jednak wyraźnie, że element
możliwości stworzenia przez zachowanie sprawcy w danej sytuacji niebezpieczeństwa dla dobra prawnego musi
być w przypadku wszystkich przestępstw formalnych udowodniony przez organy procesowe w toku
postępowania karnego, zob. Sz. Tarapata, Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna
i dogmatyczna, Warszawa 2016, s. 326 – 327. Na temat problematyki przypisania tzw. przestępstw
z właściwości zob. tamże, s. 326 i n., A. Spotowski, Funkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym, Warszawa
1990, s. 168 i n., E. Hryniewicz, Przestępstwa…, s. 19 i n., D. Gruszecka, Ochrona…, s. 246 i n., J. Giezek,
D. Gruszecka, Prawnokarne (obiektywne) przypisanie narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo
w: J. Majewski (red.) Kryminalizacja narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, Warszawa 2015,
s. 59 i n.
520
Zob. J. Giezek, P. Kardas, Przestępstwo narażającego na wyrządzenie szkody nadużycia zaufania. Część II…,
s. 45, E. Hryniewicz, Karalne działanie…, s. 72. Tak też R. Zawłocki, Nowe przestępstwo…, s. , tenże
w: M. Błaszczyk et al., Kodeks karny. Część szczególna…, s. 815. Autor ten jednak nieprawidłowo identyfikuje
typ czynu zabronionego z art. 296 § 1a kk. jako uprzywilejowany względem typu z art. 296 § 1 k.k.
521
J. Giezek, P. Kardas, Przestępstwo narażającego na niebezpieczeństwo nadużycia zaufania. Część II…, s. 49.
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rzeczy, ale oceną tego stanu rzeczy), a także z powodu trudności, które wiążą się
ze stwierdzeniem faktu naruszenia interesów majątkowych mocodawcy, mogą wystąpić
kłopoty z odróżnieniem od siebie szkody bezpośrednio grożącej od szkody która już
wystąpiła.
Problematyka roli niebezpieczeństwa w konstrukcji typów czynów zabronionych jest
wyjątkowo skomplikowana i obszernie analizowana w literaturze522. Co ciekawe, właśnie
pojęcie szkody, używane w szerszym znaczeniu, nie tylko w odniesieniu do interesów
majątkowych, służy często do objaśniania granicy pomiędzy naruszeniem dobra prawnego,
a jego narażeniem na niebezpieczeństwo523. Spróbujmy jednak przebyć drogę odwrotną
i za pomocą identyfikacji takich zdarzeń, które stanowią jedynie niebezpieczeństwo dla dobra
prawnego, termin ten doprecyzować.
Pojęcie naruszenia dobra prawnego pojmuje się najczęściej dwojako – albo jako
określoną zmianę w świecie zewnętrznym, unicestwienie lub zniekształcenie występującego
w rzeczywistości przedmiotu albo też, w ujęciu bardziej idealistycznym jako samo
wykroczenie przeciwko uznanym przez prawo wartościom. Alternatywa ta jest z resztą prostą
konsekwencją dwóch perspektyw na postrzeganie dobra prawnego – realistycznej
i idealistycznej524. Właściwie tylko na gruncie pierwszego z tych ujęć możliwe jest
odróżnienie naruszenia dobra prawnego od narażenia go na niebezpieczeństwo, gdyż
sprowadza ono naruszenie dobra prawnego do roli swoistego „skutku naruszającego”
zachowania sprawcy525. Ta pierwsza perspektywa znaleźć może zastosowanie wyłącznie
do tych przestępstw, w ramach których możliwe jest wyróżnienie „materialnych”,
522

Zob. M. Cieślak, Indywidualne zagrożenie życia (na marginesie art. 153 projektu kodeksu karnego Polski
Ludowej), NP 1952, z. 4, passim, w szczególności s. 17 – 19, tenże, Pojęcie niebezpieczeństwa w prawie karnym
w: S. Waltoś (red.), Marian Cieślak. Dzieła wybrane. Tom V. Prawo karne materialne. Artykuły, studia i inne
prace, Kraków 2011, s. 42 i n., przedruk z: ZNUJ, Prace Prawnicze 1955, z. 1, T. Hanausek, Uwagi o naturze
niebezpieczeństwa jako zjawiska obiektywnego i dynamicznego w: M. Cieślak (red.), Zagadnienia prawa
karnego i teorii prawa. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Woltera, Warszawa 1959, s. 69 i n.,
tenże, Element bezpośredniości jako znamię niektórych typów przestępstw, PiP 1964, z. 12, s. 905 i n., tenże,
Kilka uwag o konstrukcji przestępstw narażenia na niebezpieczeństwo w projekcie k.k., NP 1963, z. 9, s. 1006 –
1010, A. Spotowski, Funkcja…, passim, H.J. Hirsch, Konkrete…, s. 151 i n., J. Giezek, Narażenie
na niebezpieczeństwo i jego znaczenie w konstrukcji czynu zabronionego, Acta Universitatis Wratislaviensis.
Przegląd Prawa i Administracji 2002, t. L, s. 113 i n., G. Łabuda, Przyczynek do koncepcji niebezpieczeństwa
w prawie karnym, RPEiS 2004, z. 2, s. 77 i n., E. Hryniewicz, Przestępstwa…, s. 60 i n.
523
Zob. wywód D. Gruszeckiej, która w następujący sposób definiuje pojęcie naruszenia dobra prawnego:
„wyłącznie dające się określić w kategoriach kauzalnych, rzeczywiste naruszenie dobra prawnego może (…)
stanowić instrument umożliwiający klasyfikację typizowanych zachowań i wyodrębnienie spośród nich tych,
do których zespołów znamion należeć będzie skutek, przyjmujący kształt uszczerbku, szkody dla danego
realnego dobra”, Ochrona…, s. 74, por. J. Giezek, Narażenie…, s. 115 – 116. Podobnie G. Łabuda,
gdy stwierdza „określając te czy inne zjawisko mianem niebezpieczeństwa, przypisujemy mu zdolność
wywołania szkody. Zdolność powodowania szkody jest immanentnie zawarta w niebezpieczeństwie”, tenże,
op.cit., s. 87.
524
Zob. na ten temat H. J. Hirsch, W kwestii …, s. 11 – 13, D. Gruszecka, Ochrona…, s. 19 i n.
525
Zob. Tamże, s. 73.

205

skonkretyzowanych nośników dóbr prawnych, będących przedmiotem ataku. W stosunku
do dóbr prawnych „idealnych”, niemających swojego materialnego substratu (takich jak np.
wolność), wyróżnianie na płaszczyźnie znamion typu czynu zabronionego zagrożenia
i naruszenia dobra prawnego wydaje się skrajnie utrudnione, jeśli nie niemożliwe. W istocie
bowiem każdy atak na tego rodzaju dobro, stanowić będzie jego naruszenie.
Tymczasem mienie jest postrzegane jako dobro prawne, które co do zasady posiada
materialny substrat, fizyczny nośnik. Wynika to być może z faktu, że większość typów
czynów zabronionych skierowanych przeciwko mieniu dotyczy przede wszystkim
lub wyłącznie rzeczy ruchomych i związanych z nimi praw majątkowych, skutecznych erga
omnes (takich jak własność)526. Sytuacja jednak fundamentalnie się komplikuje, gdy – tak jak
w przypadku art. 296 k.k. – chronione dobro prawne utożsamiać należy z całością interesów
majątkowych danego podmiotu, a przestępny skutek z jakimkolwiek w tych interesach
uszczerbkiem. W konsekwencji z perspektywy analizy problematyki szkody majątkowej
w prawie karnym istotne znaczenie dla rozwiązywania wykładniczych trudności mieć będzie
zarówno odróżnienie przypadków abstrakcyjnego narażenia na wyrządzenie szkody
od bezpośredniego niebezpieczeństwa wystąpienia takiej szkody, jak i odróżnienie szkody,
która już wystąpiła, od jedynie zagrożenia szkodą.
Jako podstawowy wyróżnik narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo
przyjmuje się jego temporalne poprzedzanie naruszenia dobra prawnego. Niebezpieczeństwo
zachodzi zanim dojdzie do uszczerbku w dobrach prawnych. Co więcej, cały sens
kryminalizacji niebezpieczeństwa bierze się właśnie z potencjalnego jego negatywnego
efektu, stanu niepewności co do dalszego istnienia dobra prawnego 527. Odwracając
tę perspektywę można powiedzieć, że dostrzeżenie uszczerbku w chronionych dobrach
oznacza, że nie mamy już do czynienia jedynie z niebezpieczeństwem, ale z jego
urzeczywistnieniem.
Kolejne trudności wiążą się z odróżnieniem od siebie zagrożenia potencjalnego
i zagrożenia konkretnego (bezpośredniego). Należy zauważyć, że niebezpieczeństwo jest

526

Choć i na gruncie klasycznych przestępstw przeciwko mieniu pojawiają się szczególne trudności właśnie
wówczas, gdy owego substratu majątkowego danego prawa brakuje, bądź też jest on słabo uchwytny, jak ma
to miejsce w kontekście np. przywłaszczenia prawa majątkowego, por. na ten temat P. Kardas w: A. BarczakOplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna. Tom III…, s. 204 – 206.
527
Jak stwierdza J. Giezek, „sama perspektywa szkody, nawet jeśli ona nie nastąpi, może stanowić,
w warunkach nowoczesnego społeczeństwa, przeszkodę i hamulec normalnego rozwoju życia społecznego.
Perspektywa ta nadaje więc niebezpieczeństwu pewną samodzielną, ujemną wartość. (…) O tak rozumianej
ujemnej wartości możemy mówić już w chwili wystąpienia niebezpieczeństwa, polega ona bowiem
na wywołaniu stanu niepewności co do dalszego istnienia zagrożonego dobra prawnego”, tenże, Narażenie…,
s. 115 – 116.
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zawsze antycypacją jakiegoś stanu rzeczy, spodziewanego i możliwego. Oczywiście
truizmem jest stwierdzenie, że ów poziom niebezpieczeństwa, stanu zagrożenia dla dobra
prawnego może być różny528. Dopiero odpowiedni jego poziom pozwala na stwierdzenie,
że mamy do czynienia z niebezpieczeństwem bezpośrednim, stanowiącym znamię skutku
przestępstw z konkretnego narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, w tym
przestępstwa z art. 296 § 1a k.k. W tym kontekście mówi się nadto o pewnych cechach owego
niebezpieczeństwa, pozwalających zakwalifikować je jako „bezpośrednie”. I tak zgodnie
z różnymi ujęciami wskazuje się, że niebezpieczeństwo bezpośrednie wykazuje odpowiednio
wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnie ocenianego skutku529, że musi się ono
odznaczać odpowiednią temporalną bliskością takiego skutku530, a także podnosi się,
iż negatywny skutek ma być nieuchronny w tym sensie, że może nastąpić samoczynnie,
nie jest konieczna już żadna dynamizacja stanu rzeczy z zewnątrz531.
W kontekście art. 296 § 1a k.k. J. Giezek i P. Kardas definiują ten stan jako
„wywołanie działaniem sprawcy lub niezniwelowanie w przypadku zaniechania, sytuacji
zagrożenia dla chronionego dobra prawnego, tj. interesów majątkowych mandanta, które
charakteryzuje

się

odpowiednio

wysokim

prawdopodobieństwem

jego

naruszenia,

aktualizującym się w takim układzie okoliczności, w którym – bez konieczności
jakiejkolwiek ingerencji sprawcy lub innego podmiotu – wystąpienie znacznej szkody
majątkowej jawi się jako realne, konkretne, wysoce prawdopodobne, graniczące
z pewnością”532. W ujęciu tym Autorzy ci łączą więc kilka perspektyw na definicję
bezpośredniości

niebezpieczeństwa

dla

dobra

prawnego,

wskazując

na

element

prawdopodobieństwa oraz brak konieczności dalszej dynamizacji sytuacji533.

528

M. Cieślak, Pojęcie niebezpieczeństwa…, s. 50 – 51.
Najczęściej poziom owego zagrożenia relatywizuje się w stosunku do podlegającego ochronie dobra
prawnego.
530
Tak I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989, s. 370. Ujęcie odwołujące się do czasu
pozostałego do wystąpienia uszczerbku zostało w literaturze przekonywająco skrytykowane, por. M. Cieślak,
Indywidualne zagrożenie…, s. 19, A. Spotowski, Funkcja…, s. 82 i n.
531
Zob. K. Buchała, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji drogowej, Warszawa 1973,
s. 85, A. Spotowski, Funkcja…, s. 85 – 87, a także postanowienie SN z dnia 3 czerwca 2004 roku, V KK 37/04,
LEX nr 119762 wraz z glosą J. Giezka, Palestra 2005, z. 1-2, s. 262.
532
J. Giezek, P. Kardas, Przestępstwo narażającego na niebezpieczeństwo nadużycia zaufania. Część II…,
s. 49, zob. też P. Kardas, w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna. Tom III…, s. 565.
533
Podobnie kwestię tę ujmuje R. Zawłocki, stwierdzając, że „karalny skutek z art. 296 § 1a należałoby
ujmować jako wywołanie przez sprawcę realnego zagrożenia samoczynnego powstania co najmniej znacznej
różnicy pomiędzy rzeczywistą wartością mienia pokrzywdzonego a hipotetyczną wartością, która powstałaby,
gdyby zagrożenie to przekształciło się w stan rzeczywistego pomniejszenia wartości majątku”, zob. tenże, Nowe
przestępstwo…, s. 971. Por. też A. Domarus, op.cit., s. 13 – 15, E. Hryniewicz, Karalne działanie…, s. 71.
529
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Oczywiście w konkretnych sytuacjach faktycznych ustalenie, czy niebezpieczeństwo
wyrządzenia szkody miało charakter bezpośredni czy też jeszcze nie, nie będzie wcale łatwe.
Trudności z tym związane można zobrazować na następujących przykładach.
Pierwszym przykładem będzie postępowanie, które toczyło się przed Sądem
Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie pod sygn. II K 2095/05/K534. W sprawie
jeden ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązał się, w ramach
podwyższenia jej kapitału zakładowego, do wniesienia do spółki prawa własności
nieruchomości. W wyniku konfliktu między wspólnikami ostatecznie do wniesienia aportu
nie doszło. Wobec powyższego spółka wniosła pozew przeciwko wspólnikowi, w efekcie
którego uzyskała prawomocny wyrok nakazujący złożenie przez pozwanego oświadczenia
woli o przeniesieniu własności nieruchomości. Dysponując tym wyrokiem, likwidator spółki
nie zwrócił się jednak do sądu o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej.
Ponieważ postępowanie to dotyczyło ówczesnego przestępstwa działania na szkodę
spółki, nie analizowano w nim problemu istnienia niebezpieczeństwa dla interesów
majątkowych spółki. Trudno powiedzieć na ile z faktem braku realizacji przez likwidatora
spółki obowiązku zadbania o dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej, można
tego rodzaju niebezpieczeństwo wiązać. Zagrożenie takie wynikać mogłoby w szczególności
z możliwości zbycia takiej nieruchomości przez byłego właściciela, nadal figurującego
w dziale II księgi. Dokonanie takiej czynności sprzedaży z osobą działającą w zaufaniu
do treści księgi mogłoby bowiem doprowadzić do nabycia przez tę osobę prawa własności535
i w efekcie utraty majątku przez spółkę w stanie likwidacji, co można wyrazić w konkretnej
kwocie pieniężnej (stanowiącej wartość nieruchomości). Sytuacja taka jest jednak mało
prawdopodobna wobec spoczywającego na sądzie orzekającym w takiej sprawie obowiązku
zawiadomienia sądu wieczystoksięgowego o zmianie właściciela nieruchomości, w efekcie
czego do księgi wieczystej wpisywane jest ostrzeżenie o niezgodności stanu prawnego
nieruchomości ujawnionego w księdze ze stanem rzeczywistym536. Sama zresztą potencjalna
możliwość dokonania takiej czynności nie wystarcza, jak się wydaje, do stwierdzenia
wystąpienia bezpośredniego niebezpieczeństwa szkody. Konieczna jest jeszcze ocena takiego
niebezpieczeństwa, oszacowanie jego prawdopodobieństwa. W tym konkretnym przypadku –
534

Sprawa toczyła się na podstawie aktu oskarżenia wniesionego przez prokuratora Prokuratury Rejonowej
Kraków Śródmieście – Wschód w Krakowie, sygn. 1 Ds 180/05 i zakończyła się wydanie wyroku skazującego
w dniu 30 grudnia 2005 roku, który nie został zaskarżony.
535
Zob. art. 5 i 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.
1007), przewidujące odstępstwo od zasady nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet.
536
Zob. art. 36 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2017
roku, poz. 1007 z późn. zm.). Z akt sprawy nie wynikało jednak, czy rzeczywiście do wpisu ostrzeżenia doszło.
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ocena zagrożenia tego rodzaju nieuczciwymi zabiegami wspólnika spółki. Oczywiście będzie
to zabieg w każdym przypadku niezwykle trudny. Z pewnością konieczne jest poczynienie
pewnych ustaleń co do realności takiego niebezpieczeństwa – wydaje się, że dopóki
niebezpieczeństwo będzie wynikać z samej potencjalnej możliwości dokonania takiej
nieuczciwej transakcji przez wspólnika, będziemy mieli do czynienia wyłącznie
z niebezpieczeństwem potencjalnym, nie-bezpośrednim. Dopiero wykazanie, że wspólnik ten
był gotów podejmować, bądź wręcz podejmował określone czynności zmierzające
do dokonania takiej sprzedaży (poszukiwał nabywców, kontaktował się z notariuszem)
albo udowodnienie, iż charakter konfliktu między wspólnikiem a spółką (czy też pozostałymi
wspólnikami) jest na tyle poważny, a ów wspólnik jest osobą na tyle niegodną zaufania,
że rzeczywiście może zmierzać do pozbawienia spółki majątku w sposób nieuczciwy,
pozwalałoby na przypisanie likwidatorowi konkretnego zagrożenia dla interesów spółki537.
W kontekście tego przykładu należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Jak
wyżej zaznaczono o bezpośredniości niebezpieczeństwa mówi się w kontekście jego
nieuchronności, tj. braku konieczności zdynamizowania sytuacji nie tylko przez sprawcę,
ale przez jakikolwiek inny czynnik. Warunek ten stawia się nie tylko w kontekście
przestępstwa z art. 296 § 1a k.k., ale również w przypadku typowych przestępstw
z konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo,

w szczególności

przeciwko życiu

i zdrowiu538. Jest on jednak w swej radykalnej formule negatywnej zbyt daleko idący.
Wyobraźmy sobie sytuację w której opiekun kilkuletniego dziecka pozostawia je bawiące się
na chodniku przy dużej, ruchliwej drodze. Jeżeli dziecko to wejdzie na ulicę, którą poruszają
się z dużą szybkością pojazdy, nie będziemy mieli najmniejszych wątpliwości, że doszło
do realizacji przez opiekuna znamion przestępstwa z art. 160 § 2 k.k. Tymczasem
niebezpieczeństwo wystąpiło dlatego, że doszło do dodatkowego zdynamizowania sytuacji
i to przez dwa, niezależne od sprawcy czynniki (dziecko weszło na ulicę, którą wówczas
poruszały

się

samochody).

Pomimo

to

fakt

wystąpienia

zagrożenia

dla

życia

bez najmniejszych wątpliwości zostanie przypisany opiekunowi. Nigdy bowiem źródłem
niebezpieczeństwa nie będzie wyabstrahowane od okoliczności sytuacji zachowanie sprawcy,
ale będzie nim to właśnie zachowanie, podjęte w konkretnych okolicznościach, które same
w sobie mogą stanowić o istnieniu ryzyka. Dynamizacja sytuacji przez okoliczności, które
były obiektywnie przewidywalne, wysoce prawdopodobne, w tym również zachowania osób

537

Natomiast w przypadku, gdyby doszło do wpisu ostrzeżenia w księdze wieczystej, przypisanie sprowadzenia
bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia spółce szkody wydaje się wykluczone.
538
Zob. np. postanowienie SN z dnia 6 maja 2015 roku, IV KK 33/15, LEX nr 1745833.

209

innych niż sprawca w żadnym razie nie może wyłączać odpowiedzialności karnej539.
W związku z powyższym, powracając do zaprezentowanego przykładu zaniedbania złożenia
wniosku o wpis w księdze wieczystej, o sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa
dla dobra prawnego będziemy mogli mówić wówczas, gdy w konkretnych okolicznościach
faktycznych wysoce prawdopodobne będzie dokonanie przez wspólnika spółki sprzedaży
należącej do niej nieruchomości innej osobie. Kwestię nieuchronności naruszenia dobra
prawnego należy postrzegać tylko z punktu widzenia zbędności dalszych zachowań sprawcy,
mających zdynamizować zachodzącą sytuację.
Podobne problemy ujawniły się na gruncie postępowania prowadzonego przed
Sądem Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie o sygn. II K 560/07/K. Dotyczyło
ono stanu faktycznego, w którym członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
zawarł porozumienie wekslowe i podpisał weksel in blanco na zabezpieczenie umowy
leasingu samochodu, zawartej przez inny podmiot – wspólników spółki cywilnej. W ten
sposób spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stała się gwarantem spłaty rat leasingowych.
Ostatecznie z powodu zaległości w spłatach doszło do wypowiedzenia umowy,
a leasingodawca zażądał spłaty całości należności – którą to należność pokryła ta spółka540.
Patrząc na powyższy stan faktyczny z perspektywy stanu zagrożenia dla interesów
majątkowych spółki, należy wziąć pod uwagę nie tylko sam charakter stosunków prawnych
pomiędzy

podmiotami,

ale

również

typową

praktykę

gospodarczą.

Sporządzenie

porozumienia wekslowego w tego rodzaju sprawie ma służyć zabezpieczeniu podstawowego
stosunku zobowiązaniowego pomiędzy stronami umowy leasingu. Co do zasady żaden
z kontrahentów nie zakłada konieczności wykonania zobowiązania przez poręczyciela, a tym
bardziej potrzeby wypełnienia weksla i dochodzenia należności na tej podstawie. W założeniu
tego rodzaju zobowiązanie nigdy nie będzie dochodzone. Ryzyko poniesienia negatywnych
konsekwencji finansowych ma więc charakter potencjalny dopóty, dopóki nie zajdą
okoliczności wskazujące na wysokie prawdopodobieństwo dochodzenia wierzytelności
od wystawcy weksla, w szczególności utrata płynności finansowej przez leasingobiorcę bądź
jego niewypłacalność541. Ten moment, jak się wydaje, należy identyfikować jako chwilę
539

Podobnym przykładem może być podmiana podczas ćwiczeń przez żołnierza amunicji w cudzej broni
z ćwiczebnej na ostrą. Zachowanie takie – w przypadku użycia takiej broni stwarzać będzie bezpośrednie
niebezpieczeństwo dla życia właśnie dlatego, że „nieświadomie niebezpieczne” użycie takiej broni przez inną
osobę będzie wysoce prawdopodobne.
540
Z uwagi na kwotę należności, która nie przekraczała znacznej wartości, aktem oskarżenia z dnia 30 marca
2007 roku, sygn. 3 Ds 1983/06 prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza zarzucił oskarżonemu
przestępstwo z art. 585 § 1 k.s.h. W dniu 7 października 2007 roku zapadł wyrok skazujący.
541
Wydaje się, że podobnie należałoby ocenić przypadek cywilnoprawnej umowy poręczenia (art. 876 i n.).
Konstrukcja poręczenia nie ma w polskim prawie charakteru subsydiarnego. Poręczyciel odpowiada
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powstania skutku w postaci bezpośredniego niebezpieczeństwa dla dobra prawnego.
Oczywiście możliwa jest również sytuacja w której dłużnik nie będzie w stanie spłacić
zobowiązania już w chwili sporządzenia weksla in blanco – wówczas bezpośrednie
zagrożenie dla interesów majątkowych spółki wystąpi już w chwili realizacji znamienia
czynnościowego.
Jak widać na wymienionych wyżej przykładach, nowe ujęcie nadużycia zaufania
jako przestępstwa z narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo, w szczególności
z powodu wyraźnie opisanego znamienia dynamicznego, z jednej strony istotnie zawęża
zakres kryminalizacji, a jednocześnie nakłada na organy procesowe, a w szczególności
oskarżyciela, zasadniczo dalej idące obowiązki procesowe. Tym niemniej w literaturze
wyrażono krytyczną ocenę nowego przepisu. Robert Zawłocki stwierdza, że „można (…)
mieć uzasadnione wątpliwości, czy zakres i sposób (…) karnoprawnej ochrony, związany
z szerokimi i niejednoznacznymi granicami kryminalizacji, odpowiada zasadzie ultima ratio
prawa karnego i realizuje postulat środowiska gospodarczego sprowadzający się
do ograniczenia karalności niegospodarności”542. Wydaje się, że zarzut R. Zawłockiego nie
dotyczy samej redakcji nowo wprowadzonego przepisu, ale istoty kryminalizacji narażenia
na niebezpieczeństwo interesów majątkowych. Można jednak zapytać na ile zarzut
ten sformułowany jest przeciwko samej koncepcji kryminalizacji na przedpolu naruszenia
dobra prawnego, która wszak jest w kodeksie karnym często wykorzystywana. Rzecz jasna
tam, gdzie przestęptwa z konkretnego narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo
występują najczęściej, taka szczególna ochrona uzasadniona jest przede wszystkim
nieodwracalnością skutków ingerencji dobra prawne takie jak życie i zdrowie. I rzeczywiście
typ z art. 296 § 1a k.k. z perspektywy ochrony mienia, a więc wartości ze swej istoty
odtwarzalnej, może budzić wątpliwości. Z drugiej jednak strony, wbrew pozorom nie jest
on jakąś szczególną anomalią. Wszak na przedpolu naruszeń w sferze majątkowej mienie
chronią również inne typy czynów zabronionych – w szczególności należy tutaj pamiętać
o przestępstwach z art. 286 § 1 k.k., art. 297 § 1 k.k. i art. 298 § 1 k.k.
Tym niemniej – jak pokazuje praktyka – nawet szczególne uwzględnienie funkcji
gwarancyjnej prawa karnego w przepisach typizujących nie zawsze daje pewność wywiązania
za zobowiązanie solidarnie z dłużnikiem, a wierzyciel może zaspokoić się z jego majątku bez konieczności
uprzedniego dochodzenia wierzytelności od dłużnika (zob. Z. Radwański w: R. Budzinowski et al., System…,
s. 576 - 577). Mimo to, ponieważ w praktyce gospodarczej poręczenie stanowi zabezpieczenie wierzytelności,
poręczyciel co do zasady będzie pociągnięty do odpowiedzialności dopiero w sytuacji trudności w odzyskaniu
długu. W związku z powyższym bez takich dodatkowych okoliczności nie można raczej mówić o bezpośrednim
niebezpieczeństwie dla dobra prawnego – choć będzie to zależało od konkretnego stanu faktycznego.
542
R. Zawłocki, Nowe przestępstwo…, s. 973.
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się ze swoich obowiązków przez organy postępowania zarówno w perspektywie dowodowej
jak i argumentacyjnej. Jako przykład można podać w tym miejscu postępowanie, które
toczyło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. VIII K 403/09 543. W sprawie
tej oskarżonemu członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarzucono
zachowania polegające na cesji wierzytelności z tytułu zwrotu udzielonych pożyczek (których
celem w rzeczywistości było wytransefrowywanie majątku spółki) innemu podmiotowi, które
zakwalifikowano w akcie oskarżenia jako przestępstwo z art. 585 § 1 k.s.h. (oskarżony zbył
wierzytelności opiewające na kwotę łącznie ponad 3 milionów złotych za cenę 2500 złotych).
Wyrokiem z dnia 15 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził,
że oskarżony zrealizował znamiona przestępstwa z art. 296 § 1a k.k. i umorzył postępowanie
z powodu upływu terminu przedawnienia544. Uzasadniając tę kwalifikację prawną sąd
stwierdził jedynie, że zachowanie oskarżonego, polegające na dokonaniu cesji wierzytelności
było niekorzystne dla spółki, ponieważ uniemożliwiało dochodzenie wierzytelności.
Tymczasem aby przypisać odpowiedzialność za przestępstwo z art. 296 § 1a k.k. konieczne
jest nie tylko stwierdzenie samej niekorzystności danej czynności dla mandanta,
ale wykazanie bezpośredniego zagrożenia szkodą. W konsekwencji przypisanie skutku
w przedmiotowej sprawie wymagało wykazania, iż rzeczywiście niedokonanie cesji
i dochodzenie roszczeń z tytułu pożyczek mogłoby doprowadzić do odzyskania należności.
Tymczasem w okolicznościach sprawy było to w oczywisty sposób niemożliwe (pożyczki
trafiały do podstawionego

kontrahenta, będącego

również spółką z ograniczoną

odpowiedzialnością, który wyzbywał się majątku natychmiast po jego przekazywaniu).
Co więcej, w kontekście ustalenia przez sąd, że umowy miały pozorny charakter, sama
sprzedaż wierzytelności mogła nie mieć w ogóle znaczenia dla roszczeń spółki, które można
było oprzeć na konstrukcji deliktu lub bezpodstawnego wzbogacenia. Kwestie te jednak nie
były przedmiotem zainteresowania sądu orzekającego545.
Jak wyżej zasygnalizowano, w kontekście na tyle niedookreślonego, trudno
uchwytnego i w pewnej mierze subiektywnego dobra prawnego jakim jest całokształt

543

Akt oskarżenia w sprawie został wniesiony w dniu 30 września 2009 roku przez prokuratora Prokuratury
Okręgowej Warszawa – Praga (sygn. V Ds 42/09) do Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie (sygn.
V K 194/09). Sąd ten uznał się jednak za niewłaściwy i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Warszawie,
gdzie zarejestrowano ją pod sygn. VIII K 403/09.
544
Wyrok został zaskarżony jedynie przez obrońcę i został utrzymany w mocy wyrokiem SA w Warszawie
z dnia 10 sierpnia 2016, II AKa 221/16.
545
Wyrok nie został zresztą zaskarżony w zakresie umorzenia postępowania z powodu upływu terminu
przedawnienia karalności czynu.
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interesów majątkowych mandanta, zasadnicze trudności mogą powstać również w kontekście
odróżnienia narażenia na niebezpieczeństwo od naruszenia dobra prawnego546.
Ze szkodą majątkową w rozumieniu art. 296 § 1 k.k. nie będziemy mieli
do czynienia, dopóki nie dojdzie do wystąpienia rzeczywiście odczuwalnych, negatywnych
konsekwencji majątkowych dla pokrzywdzonego podmiotu. W kontekście całości
gospodarczej

sytuacji

stwierdzenie

takiego

stanu

rzeczy

nie

może

abstrahować

od obiektywnego planu gospodarczego, uwzględniającego cele działalności mandanta, a także
zamysłu zarządcy w stosunku do całości gospodarczego przedsięwzięcia.
Jako przykład tych problemów posłuży powoływane wcześniej postępowanie
prowadzone przed Sądem Okręgowym w Krakowie pod sygn. III K 47/08547. Dotyczyło ono
zarzucenia osobie na kierowniczym stanowisku banku wyrządzenia szkody pracodawcy,
poprzez decyzję o udzieleniu kredytu na kwotę 1,8 mln złotych. Jako zabezpieczenie
ustanowiono hipotekę na nieruchomości, a także zawarto porozumienia wekslowe z dwoma
osobami fizycznymi – członkami zarządu spółki, którzy podpisali weksle in blanco. Do spłaty
zobowiązania w terminie jednak nie doszło. Bank przeprowadził egzekucję z nieruchomości
zabezpieczonej hipoteką oraz z majątku dłużników wekslowych, co jednak pozwoliło
na odzyskanie jedynie niewielkiej części zobowiązania (442 000 złotych z nieruchomości
i zaledwie 5 000 złotych z majątku dłużników wekslowych).
Wydaje się, że w tego rodzaju sytuacji kwestia oddzielenia od siebie stanu
zagrożenia dla interesów majątkowych banku i wystąpienia po jego stronie rzeczywistej
szkody będzie uzależniona od okoliczności sprawy. Nie można bowiem abstrahować od faktu,
że umowa kredytu lub pożyczki ostatecznie ma na celu przysporzenie po stronie
pożyczkodawcy. Co do zasady nie sposób mówić o szkodzie w chwili wypłaty kwoty kredytu,
skoro jest ona jedynie częścią szerszego planu przedsiębiorcy, mającego na celu uzyskanie
zysku z tytułu oprocentowania, prowizji, itp. Należy również pamiętać o tym, że w miejsce
wypłaty określonych środków pieniężnych do majątku banku wchodzi roszczenie o zwrot
kredytu wraz z odsetkami, a więc określone aktywo.
Można sobie jednak wyobrazić występujące w praktyce obrotu przypadki, w których
ex post ustalono, że już w chwili wypłaty kredytu jego spłata była wykluczona, niezależnie
od uzyskanych zabezpieczeń (np. pożyczkobiorca już na ten moment jest niewypłacalny,
546

Zob. R. Zawłocki, w: M. Błaszczyk et al., Kodeks karny. Część szczególna. Tom II…, s. 815, tenże,
Przestępstwa gospodarcze narażenia na niebezpieczeństwo w: J. Majewski, Kryminalizacja narażenia dobra
prawnego na niebezpieczeństwo, Warszawa 2015, s. 110.
547
W sprawie akt oskarżenia w dniu 31 stycznia 2008 roku wniósł prokurator Prokuratury Rejonowej
w Wadowicach, sygn. 1 Ds 46/08, zarzucając oskarżonej przestępstwo z art. 296 § 3 k.k. Zob. rozdział 3.6.3.
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a udzielony kredyt zużywał na pokrycie innych zobowiązań). Jeżeli w ogóle nie przystąpiono
do spłaty kredytu należy uznać, że już w chwili dokonania rozporządzenia (wypłaty
pieniędzy) doszło do wyrządzenia szkody majątkowej. W miejsce bowiem wydatkowanych
aktywów w majątku mandanta znalazło się wówczas bezwartościowe w istocie roszczenie.
Tymczasem jednak w przedmiotowej sprawie sytuacja wyglądała inaczej. W chwili
udzielenia kredytu spółka była w dobrej kondycji finansowej, która istotnie pogorszyła się
w późniejszym czasie. Wydaje się, że w takiej sytuacji nie można mówić nawet
o bezpośrednim niebezpieczeństwie szkody w chwili wypłaty przyznanej kwoty. Oczywiście
w każdym przypadku działalności kredytowej istnieje ryzyko niespłacenia pożyczki,
ale o bezpośrednim niebezpieczeństwie szkody można mówić dopiero wówczas, gdy ryzyko
to wzrośnie do nieakceptowalnych rozmiarów, co może być związane np. z wyzbyciem się
istotnych składników majątku, powstaniem nowych zobowiązań, utratą płynności finansowej.
Stan bezpośredniego niebezpieczeństwa należy identyfikować jako poważne, wysokie
prawdopodobieństwo niespłacenia zobowiązania w terminie548. Oczywiście każde zdarzenie,
które utrudnia spłatę zobowiązań, pogarsza sytuację wierzyciela, w istocie godzi w jego
interesy majątkowe. Tym niemniej wydaje się, że dopóki nie będzie zachodzić sytuacja braku
spłaty kredytu zgodnie z założonym gospodarczym planem (zgodnie z terminami umownymi)
– nie będziemy mieli do czynienia ze szkodą. Wydaje się, że przypadki, w których powstanie
niebezpieczeństwa braku terminowych spłat będzie można kauzalnie i normatywnie powiązać
z podjęciem decyzji o wypłacie kredytu, będą należały do rzadkości. Wymagałoby to bowiem
wykazania m.in. obiektywnej przewidywalności wystąpienia braku możliwości spłaty kredytu
już w chwili popełnienia przestępstwa. Tymczasem z reguły wadliwość takiej decyzji będzie
rozpoznawalna dopiero gdy szkoda już wystąpi549.
Na ewentualną niewielką doniosłość praktyczną kryminalizacji narażającego
na niebezpieczeństwo nadużycia zaufania może mieć wpływ fakt pokrywania się znamion
przestępstwa z art. 296 § 1a k.k. z usiłowaniem przestępstwa z art. 296 § 1 k.k. W istocie
bowiem

z

perspektywy

strony

przedmiotowej

znamiona

karalnego

narażenia

na niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody majątkowej są ujęte wręcz węziej, niż znamiona
usiłowania wyrządzenia szkody z art. 296 § 1 k.k. W istocie bowiem, uwzględniając
wyłącznie

znamiona

lub niedopełnienie

przedmiotowe,

obowiązku

naraziła

osoba,
na

548

która

przez

bezpośrednie

nadużycie

uprawnień

niebezpieczeństwo

szkody

Kwestia ta, w szczególności rola zabezpieczeń i możliwości egzekucji wierzytelności będzie szerzej
omawiana w kontekście czasu wyrządzenia szkody w rozdziale 3.5.
549
Zob. też R. Zawłocki, Nowe przestępstwo…, s. 971. Wówczas zresztą nie będzie możliwe również
przypisanie skutku w postaci szkody.
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majątkowej osobę, której sprawami majątkowymi się zajmuje, zawsze będzie bezpośrednio
zmierzać do wyrządzenia tego rodzaju szkody. Pojęcie bezpośredniego zmierzania na gruncie
art. 13 § 1 k.k. rozumie się bowiem właśnie jako stworzenie realnego zagrożenia
dla atakowanego dobra prawnego550. W tym sensie znamiona art. 296 § 1a k.k. w jego formie
dokonanej są nawet ujęte węziej od usiłowania przestępstwa z art. 296 § 1 k.k., obejmują
bowiem wyłącznie tzw. usiłowanie ukończone. W związku z powyższym nie można się
zgodzić z R. Zawłockim, który twierdzi, że różnica pomiędzy bezpośrednim zmierzaniem
do wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, które nie następuje a sprowadzeniem
bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia takiej szkody polega na tym, że „sprawca
pierwszego usiłowania kreuje szkodę, gdy tymczasem sprawca drugiego dokonania kreuje
tylko jej niebezpieczeństwo”551. Sprawca usiłowania nie „kreuje szkody”, bowiem warunkiem
odpowiedzialności za usiłowanie jest właśnie fakt jej niewystąpienia. Znamiona obydwu tych
przestępstw polegają właśnie na stworzeniu określonego niebezpieczeństwa szkody,
przy czym wydaje się, że owo niebezpieczeństwo ujęte jest właśnie węziej w przypadku art.
296 § 1a k.k., niż w przypadku usiłowania przestępstwa z art. 296 § 1 k.k. W konsekwencji
należy uznać, że różnica pomiędzy tymi przestępstwami występuje wyłącznie na płaszczyźnie
strony podmiotowej – w przypadku usiłowania przestępstwa z art. 296 § 1 k.k. konieczne jest
wykazanie zamiaru wyrządzenia szkody, podczas gdy na gruncie art. 296 § 1a k.k. wymaga
się jedynie stwierdzenia zamiaru co do wystąpienia zagrożenia szkodą552. W konsekwencji
można wyobrazić sobie sytuację, w której sprawca, postępując nieostrożnie, ma zamiar
spowodowania niebezpieczeństwa, choć nie chce, ani nie godzi się na powstanie szkody553.
Problem ten ma przede wszystkim znaczenie dowodowe – art. 296 § 1a k.k. będzie mógł
znaleźć zastosowanie w tych przypadkach, gdy nie będzie możliwe wykazanie, że sprawca
obejmował umyślnością wyrządzenie szkody mandantowi554.
3.8. Szkoda majątkowa a wadliwość czynności prawnych
W kontekście konstruowania znamienia szkody w prawie karnym należy rozważyć,
jakie znaczenie dla stwierdzenia jej wystąpienia może mieć nieważność lub inne wady
550

Zob. postanowienie SN z dnia 23 maja 2007 roku, V KK 265/06, LEX nr 278817 wraz z glosą A. Zolla, OSP
2008, z. 1, s. 79 – 80.
551
R. Zawłocki w: M. Błaszczyk et al., Kodeks karny. Część szczególna…, s. 815.
552
Tamże.
553
Gdyby w takim stanie faktycznym szkoda rzeczywiście powstała, zachowanie takie należałoby
zakwalifikować z art. 296 § 1a k.k. i art. 296 § 4 k.k. w kumulatywnej kwalifikacji.
554
Zob. J. Giezek, P. Kardas, Przestępstwo narażającego na niebezpieczeństwo nadużycia zaufania. Część II…,
s. 50, P. Kardas w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna. Tom III…, s. 569, J. Giezek
w: J. Giezek et al., Kodeks karny. Część szczególna…, s. 1170.
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czynności prawnych. Stosunkowo często przesunięcia w majątku mocodawcy będą
następować w wyniku dokonywania przez agenta czynności prawnych. Tymczasem reżim
prawa

cywilnego

przewiduje

złożone

konsekwencje

wystąpienia

poszczególnych

nieprawidłowości w ich dokonywaniu. Czynności prawne przeprowadzone niezgodnie
z konwencjonalnymi regułami ich dokonywania najczęściej określane są mianem czynności
wadliwych555. Z najpoważniejszymi wadami, naruszeniami reguł wyznaczających sposób
dokonania określonej czynności, które niekiedy nazywa się regułami konstytutywnymi556,
ustawodawca wiąże skutek w postaci nieważności czynności prawnej557. Konsekwencją
nieważnej jest to, że czynność prawna nie wywołuje skutków prawnych558. Nadto wadliwość
czynności prawnych wywoływać może rozmaite inne, niekiedy bardzo podobne
do nieważności konsekwencje, takie jak możliwość uchylenia się od skutków prawnych
złożenia oświadczenia woli pod wpływem błędu, podstępu lub groźby (art. 84, 86 i 87 k.c.),
modyfikacja świadczenia lub unieważnienie umowy zawartej w sytuacji tzw. wyzysku (art.
388 § 1 k.c.), czy też tzw. bezskuteczność względna, a więc możliwość uznania danej
czynności prawnej za bezskuteczną wobec osoby trzeciej (art. 59, art. 527 k.c.).
Przypadki wadliwych, a w szczególności charakteryzujących się nieważnością
czynności prawnych, wywołują trudności w praktyce wymiaru sprawiedliwości w kontekście
zrealizowania znamienia wyrządzenia szkody. Jako przykład tego rodzaju wątpliwości można
wskazać postępowanie prowadzone przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. VIII
K 96/09559. W sprawie tej przedmiotem zarzutu, skierowanego wobec osoby będącej zarządcą
komisarycznym przedsiębiorstwa państwowego, było zachowanie polegające na zawarciu
umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i wniesieniu do nowopowstałej spółki
majątku tegoż przedsiębiorstwa (w postaci nieruchomości). Jak się bowiem okazało, majątek
ten przedstawiał wartość ponad 9 milionów złotych, a na potrzeby zawartej umowy został
555

Na temat rozmaitych, prezentowanych w piśmiennictwie typologii wadliwości czynności prawnych zob.
Z. Radwański, w: E. Drozd, B. Kordasiewicz, M. Pazdan, Z. Radwański (red.), A. Zieliński, System prawa
prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2008, s. 430 - 443, S. Sołtysiński, Nieważne
i wzruszalne uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych, PPH 2006, z. 1, s. 5 – 7, T. Liszcz, Nieważność
czynności prawnych w umownych stosunkach pracy, Warszawa 1971, M. Gutowski, Nieważność czynności
prawnej, Warszawa 2017, s. 91 i n.
556
Zob. S. Czepita, Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa, Szczecin 1996, s. 181 i n.,
M. Gutowski, Nieważność czynności…, s. 5 – 8.
557
Tamże, s. 91 – 93.
558
Tamże, s. 396 – 399, Z. Radwański, w: E. Drozd et al., System…, s. 431.
559
W sprawie tej akt oskarżenia w dniu 25 marca 2009 roku wniosła Prokuratura Okręgowa w Warszawie, sygn.
V Ds 72/06. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2010 roku wszyscy oskarżeni zostali
uznani za winnych zarzucanych ich czynów, kwalifikowanych na podstawie art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 296
§ 1, 2 i 3 k.k. (jedna osoba) oraz art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 296 § 1, 2 i 3 k.k. (2 osoby). Wyrok ten został
utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2010 roku, sygn. II AKa
247/10.
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wyceniony na kwotę jedynie 3 680 000 złotych. W konsekwencji zarządzane przez oskarżoną
przedsiębiorstwo objęło udziały o wartości nominalnej znacznie niższej, niż wartość
wyzbytego mienia560. Nadto w sprawie tej dwie osoby zostały również oskarżone
o pomocnictwo

do

przestępstwa

popełnionego

przez

zarządcę

komisarycznego.

Co interesujące, oskarżona wbrew przepisom ustawy nie zgłosiła zamiaru dokonania
rozporządzenia mieniem organowi założycielskiemu przedsiębiorstwa (Ministrowi Kultury).
Naruszenie to, zgodnie z obowiązującymi ówcześnie regulacjami, skutkowało nieważnością
umowy. Wobec powyższego pokrzywdzone przedsiębiorstwo wniosło powództwo o uznanie
umowy za nieważną, które jednak zostało oddalone. Natomiast dopiero w 2007 roku
ponownie powództwo o stwierdzenie nieważności umowy wniósł prokurator (równolegle
do toczącego się już wówczas postępowania przygotowawczego) i zostało ono uwzględnione.
W konsekwencji sporne nieruchomości wróciły do Skarbu Państwa. Dlatego oskarżonej
przedstawiono w sprawie zarzut jedynie usiłowania popełnienia przestępstwa z art. 296
§ 2 i 3 k.k. Podobny stan faktyczny był przedmiotem zainteresowania Sądu Rejonowego
w Szczecinie w sprawie sygn. V K 1398/07561. W postępowaniu tym zarządca komisaryczny
przedsiębiorstwa państwowego (a także druga osobą zatrudniona w tym przedsiębiorstwie)
został oskarżony o wyrządzenie temu przedsiębiorstwu szkody. Zachowania oskarżonego
polegały na wniesieniu aportu do założonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(w której początkowo 100% udziałów miało to przedsiębiorstwo państwowe) w postaci prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości, a następnie na sprzedaży udziałów w tej spółce
po znacznie zaniżonych cenach osobom fizycznym (między innymi drugiej oskarżonej).
W wyniku tych działań z majątku przedsiębiorstwa wyprowadzono mienie o wartości ponad
500 000 złotych. Jak się okazało, w sprawie tej oskarżony przed zbyciem majątku
przedsiębiorstwa na rzecz założonej spółki również nie poinformował prawidłowo organu
założycielskiego. W efekcie syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa wytoczył powództwo
wobec założonej spółki i odzyskał nieruchomość. Oskarżony w pierwszej instancji został
skazany za przestępstwo z art. 296 § 1 i 2 k.k., ale sąd odwoławczy zmienił wyrok,

560

Co należy wyraźnie zaznaczyć, różnica ta wynikała z nieprawidłowego oszacowania, a nie z akceptacji przez
strony umowy objęcia udziałów o wartości niższej niż wartość wkładów, czyli tzw. agio.
561
Akt oskarżenia w sprawie wniosła Prokuratura Rejonowa Szczecin – Śródmieście w Szczecinie, sygn.
1 Ds 27 czerwca 2000 roku. W sprawie pierwszy wyrok (skazujący za przestępstwo z art. 296 § 1 i 2 k.k.
w zw. z art. 12 k.k.) zapadł 20 marca 2007 roku, sygn. V K 843/00, po czym został uchylony wyrokiem Sądu
Okręgowego w Krakowie z dnia 20 listopada 2007 roku, sygn. IV Ka 1332/07. W ponownym postępowaniu pod
sygn. V K 1398/07 w dniu 20 października 2008 roku zapadł wyrok skazujący za przestępstwo z art. 296
§ 1 i 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. jedną z oskarżonych osób i uniewinniający drugą. Następnie wyrokiem z dnia
10 lipca 2009 roku, IV Ka 17/09 Sąd Okręgowy w Szczecinie zmienił wyrok w zakresie skazania
i zakwalifikował zachowanie oskarżonego jako usiłowanie przestępstwa z art. 296 § 1 i 2 k.k.
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stwierdzając że jedynie usiłował on wyrządzić znaczną szkodę pokrzywdzonemu poprzez
przeniesienie wieczystego użytkowania nieruchomości na inny podmiot, ale skutku tego nie
osiągnął z uwagi na wadliwość czynności prawnej i jej późniejsze uznanie za nieważną.
Problematyka wadliwości czynności prawnych w kontekście skutku z art. 296 k.k.
nie była do tej pory przedmiotem szerszego zainteresowania w literaturze562. Tym niemniej
kwestia ta była poruszana w kontekście realizacji znamion innych typów czynów
zabronionych, w szczególności przestępstwa z art. 300 k.k. Prezentowanym na gruncie tego
przepisu poglądom daleko od jednolitości. I tak część przedstawicieli literatury twierdzi,
że dla realizacji znamion tego przestępstwa nie ma żadnego znaczenia ważność
lub skuteczność podjętej czynności prawnej563. Z kolei przeciwne, odosobnione stanwisko
prezentują E. Dąbrowska i M. Dudzik, których zdaniem pozorne, a nawet względnie
bezskuteczne wobec wierzyciela czynności prawne nie mogą prowadzić do realizacji
znamienia skutku i mogą być traktowane wyłącznie jako usiłowanie. Jak stwierdzają autorzy
„pozorne obciążenie, jako postać obciążenia nieistniejącego, nie rodzi obiektywnej trudności
w zaspokojeniu wierzyciela, albowiem majątek dłużnika nie może zostać obciążony przez
czynności prawne bezwzględnie nieważne”564. Podobne konsekwencje Autorzy ci wiążą
z czynnościami prawnymi bezskutecznymi wobec wierzyciela565.
Pozostali natomiast przedstawiciele literatury proponują ujęcie nieco bardziej
złożone, zwracając uwagę na to, że dla realizacji znamion przestępstwa udaremniania
lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela pierwszoplanowe znaczenie ma nie tyle sam fakt
ważności lub skuteczności czynności prawnej, ale to, czy poprzez tę czynność mogło dojść
do karnoprawnie relewantnego skutku566.
Drugą ze wskazanych perspektyw na gruncie art. 300 k.k. należy z góry odrzucić.
Jednoznacznie decyduje o tym ustawodawca, który wprost akceptuje realizację znamion tego
przestępstwa poprzez pozorne czynności prawne. Nie można bowiem abstrahować od faktu,
że tego typu czynności wywołują skutki w rzeczywistości społecznej, dopóki ich oszukańczy,

562

Zob. natomiast w kwestii znaczenia przestępności zachowania w kontekście uznania czynności prawnych
za wadliwe, M. Gutowski, Nieważność i inne przypadki wadliwości czynności prawnych w kontekście
odpowiedzialności karnoprawnej, PiP 2004, z. 9, s. 70 i n.
563
Tak na gruncie ustawy o ochronie obrotu gospodarczego A. Ratajczak, Ochrona obrotu gospodarczego.
Komentarz…, s. 61, zob. też O. Górniok, Prawo karne…, s. 110, tak też wyrok SA w Szczecinie z dnia
13 listopada 2014 roku, II AKa 194/14, SA w Rzeszowie 13 czerwca 2013, II AKa 40/13.
564
E. Dąbrowska, M. Dudzik, W sprawie usiłowania udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela,
Radca Prawny 2010, z. 3, s. 47
565
Tamże, s. 49.
566
Zob. J. Majewski, w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna. Tom III…, s. 724 – 725,
R. Zawłocki, w: J. Bojarski et al., System…, s. 658, J. Lachowski, w: A. Binas et al., System…, s. 475,
M. Wiśniewski, op.cit., s. 41.
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nieuczciwy charakter nie wyjdzie na jaw. Fakt udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia
wierzyciela należy wiązać z efektywnością czynności wykonawczej. Skoro stan udaremnienia
może zachodzić w przypadku ukrycia majątku, to dla realizacji znamienia skutku nie może
mieć znaczenia jego późniejsze ujawnienie. Podobnie pozorna czynność prawna może
udaremniać zaspokojenie wierzyciela, dopóki pomimo pozornego charakteru oddziałuje
na rzeczywistość społeczną.
Wydaje się, że prawidłowa jest trzecia perspektywa, przy czym należy zaznaczyć,
że sama ważność lub skuteczność czynności prawnej nie jest tutaj elementem istotnym.
Zawarcie np. umowy sprzedaży nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego nie
dlatego nie może realizować znamion przestępstwa z art. 300 § 1 k.k. w formie jego
dokonania (czy też szerzej – nie może wyrządzać szkody), ponieważ jest to czynność prawna
nieważna z mocy prawa, ale dlatego, że zachowanie takie w żaden sposób nie utrudnia
wierzycielowi dochodzenia jego roszczeń567. Dłużnik np. nie będzie bowiem mógł efektywnie
powoływać się na tę czynność w postępowaniu jurysdykcyjnym czy egzekucyjnym.
W konsekwencji kwestia wyrządzenia szkody przestępstwem dłużnika będzie
w każdym

przypadku

pozostawała

w

jak

najbliższym

związku

ze

zarówno

materialnoprawnymi jak i przede wszystkim procesowymi uwarunkowaniami dochodzenia
swoich roszczeń przez wierzyciela. Dlatego udzielenie abstrakcyjnej odpowiedzi na pytanie
o rolę ważności i skuteczności czynności prawnej dla realizacji znamion przestępstwa z art.
300 § 1 lub 2 k.k. jest niemożliwe. Każdorazowo bowiem konieczne będzie prześledzenie
możliwej drogi wierzyciela do dochodzenia swoich roszczeń i ewentualnych przeszkód
spowodowanych zachowaniem dłużnika.
Przykładowo możemy sobie wyobrazić sytuację, w której wierzyciel dysponuje
prawomocnym nakazem zapłaty oraz zabezpieczeniem swojej wierzytelności w postaci
hipoteki na nieruchomości dłużnika. Ocena zachowania dłużnika jako przestępstwa
(prawdopodobnie raczej z art. 300 § 2 k.k. niż art. 300 § 1 k.k.), polegającego na zbyciu
nieruchomości będzie zależała od konsekwencji tego zachowania dla postępowania
egzekucyjnego. Jeżeli doprowadzi do stanu rzeczy, w którym wierzyciel nie uzyska
zaspokojenia w czasie w jakim uzyskałby je, gdyby nie zbycie, będziemy mogli mówić
o udaremnieniu zaspokojenia (pod warunkiem że nie istnieje możliwość egzekucji z innych
przedmiotów majątkowych dłużnika). Tymczasem w przypadku posiadania tytułu
egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi osobistemu możliwe jest na podstawie art. 788

567

Zob. J. Majewski, w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna. Tom III…, s. 724 – 725.
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§ 1 k.p.c. nadanie klauzuli wykonalności takiemu nakazowi zapłaty również przeciwko
nabywcy nieruchomości568. W konsekwencji taka czynność dłużnika co do zasady nie będzie
prowadziła do konieczności wytoczenia kolejnego powództwa przeciwko nabywcy
nieruchomości i nie będzie stała na przeszkodzie prowadzeniu postępowania egzekucyjnego.
Podobna sytuacja może wystąpić w przypadku bezskuteczności względem
wierzycieli czynności dokonywanych przez upadłego przed ogłoszeniem jego upadłości. Taki
charakter ma np. czynność dłużnika, polegająca na przekazaniu składnika majątku w formie
darowizny w okresie roku przed dniem złożenia wniosku o upadłość. Wobec stwierdzenia
dokonania takiej czynności, darowane mienie podlega zwrotowi do masy upadłości w toku
właściwego postępowania upadłościowego (zob. art. 134 prawa upadłościowego).
Obdarowany ma obowiązek zwrócić takie składniki majątku na żądanie syndyka, a jeśli tego
nie zrobi, sędzia-komisarz wskazuje postanowieniem taką osobę i określa zakres jej
obowiązku. Postanowienie takie ma moc tytułu wykonawczego (zob. art. 134 ust. 1a prawa
upadłościowego). W konsekwencji, aby stwierdzić czy dokonanie takiej czynności przez
dłużnika stanowiło udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela, a więc
wyrządzało wierzycielowi szkodę, konieczna będzie precyzyjna analiza alternatywnego stanu
rzeczy, a więc sytuacji w której dłużnik nie dokonałby darowizny. Jeżeli sąd stwierdzi,
że wierzyciel, niezależnie od dokonania tej czynności, mógłby uzyskać zaspokojenie swoich
roszczeń dopiero w toku postępowania upadłościowego, w ramach którego jest ono możliwe
z powodu włączenia cudzego mienia do masy upadłości, nie można stwierdzić realizacji
znamienia skutku. Nie wystąpi on, jeśli nie będzie możliwe ustalenie momentu, w którym,
gdyby nie karnoprawnie relewantna czynność dłużnika, wierzyciel uzyskałby zaspokojenie
wierzytelności.
Inaczej natomiast należałoby ocenić sytuację, w której dłużnik, w stosunku
do którego wierzyciel posiada prawomocny nakaz zapłaty, przenosi na inną osobę
nieruchomość, na której nie ma zabezpieczeń rzeczowych, a nie ma podstaw do ogłoszenia
jego upadłości (np. dłużnik posiada tylko jednego wierzyciela). Wówczas bowiem
prowadzenie egzekucji z takiej nieruchomości będzie niemożliwe, a jedyną drogą jaka
pozostanie wierzycielowi będzie wytoczenie powództwa przeciwko nabywcy, w celu
uzyskania orzeczenia o bezskuteczności takiej czynności prawnej względem niego (skarga
pauliańska). Jeżeli sąd karny stwierdzi, że wierzyciel poniósł szkodę, ponieważ gdyby nie
zbycie nieruchomości, w ustalonym momencie uzyskałby zaspokojenie swoich roszczeń
568

Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 roku, IV CZ 53/15 LEX nr 1800064
oraz postanowienie SA w Katowicach z dnia 8 stycznia 2016 roku, II ACz 1352/15, LEX nr 1960690.
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w drodze egzekucji, a w istniejącym stanie rzeczy będzie to możliwe dopiero w późniejszym
czasie, po uwzględnieniu powództwa przeciwko nabywcy, to wówczas należy stwierdzić,
że popełniono przestępstwo z art. 300 § 2 k.k.
W konsekwencji należy zauważyć, że chociaż zarówno drugi jak i trzeci przykład
stanowią przypadki dokonania czynności bezskutecznej względem wierzyciela, to z uwagi
na odmienność procesowych konsekwencji, mogą one być inaczej kwalifikowane na gruncie
prawa karnego.
Jak pokazują powołane wcześniej przykłady, sądy mierzące się z tego rodzaju
problemami na gruncie art. 296 k.k. przyjmują punkt widzenia, zgodnie z którym czynność
prawna nieważna nie może wyrządzać szkody. W obu wskazanych postępowaniach kwestia
ta nie była szerzej analizowana w uzasadnieniach orzeczeń. Samo stwierdzenie, że czynność
prawna była nieważna, a więc nie wywoływała skutków prawnych, prowadzi sądy
do stwierdzenia, że szkoda nie wystąpiła569. Może być również tak, że sądy uznają, iż skoro
dany składnik majątku wrócił do pokrzywdzonego, nie można mówić o wystąpieniu skutku.
Drugą ze wskazanych alternatyw należy uznać za nieprawidłową z uwagi
na zaprezentowane wyżej stanowisko co do czasu wyrządzenia szkody. Nie sposób przyjąć,
że odzyskanie nieruchomości po wielu latach procesu uzasadnia przekonanie, że szkoda nigdy
nie istniała. Postrzegając ją z perspektywy gospodarczego sensu odpowiedniej czynności
rozporządzającej, z perspektywy obiektywnego interesu majątkowego mocodawcy, nie ulega
wątpliwości, że dokonane po latach stwierdzenie nieważności czynności prawnej może
prowadzić wyłącznie do uznania, że doszło do redukcji szkody, do jej powetowania.
Wydaje się również, że na gruncie art. 296 k.k. nie sposób twierdzić, że szkoda nie
może zostać wyrządzona poprzez nieważną czynność prawną. Pogląd ten wynika, jak się
wydaje,

z

nieprawidłowej

identyfikacji

cywilnoprawnych

skutków

nieważności

bezwzględnej. Stwierdzenie, że czynność prawna nie wywołuje skutków prawnych nie
oznacza bowiem wcale braku społecznej i ekonomicznej doniosłości takich czynności570.
„Brak wywoływania skutków prawnych” oznacza w rzeczywistości tylko brak możliwości

569

Perspektywa taka była właściwie jednolicie przyjmowana w badanych orzeczeniach, w których wystąpił
problem nieważności czynności prawnej. W innym wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinie, sygn. V K 950/07,
w podobnym stanie faktycznym (zarzucane przestępstwo dotyczyło przeniesienia własności nieruchomości,
a w toku postępowania karnego czynność ta w innym postępowaniu została uznana za nieważną) zapadł wyrok
uniewinniający – sąd nie rozważał problematyki usiłowania, ponieważ ustalił, że oskarżony nie działał umyślnie.
Natomiast w postępowaniu o sygn. VIII K 403/09 przed Sądem Okręgowym w Warszawie, które dotyczyło
czynności prawnych mających charakter pozorny, sąd przyjął kwalifikację prawną z art. 296 § 1a k.k. i umorzył
postępowanie z powodu upływu terminu przedawnienia.
570
Zob. S. Sołtysiński, Nieważne…, s. 5, T. Gizbert – Studnicki, O nieważnych czynnościach prawnych
w świetle koncepcji czynności konwencjonalnych, PiP 1975, z. 4, s. 76.
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wykorzystania

aparatu

państwowego

do

wykonania

istniejących

zobowiązań.

W rzeczywistości zresztą ustawa wprost reguluje skutki czynności prawnych nieważnych,
takie jak zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu nieważnej umowy (art. 410 k.c., art.
411 pkt 1 k.c.), prawo zatrzymania (art. 496 i 497 k.c.) czy odpowiedzialność za winę
w negocjowaniu (art. 387 k.c.). Nieważność zawartej umowy w sferze normatywnej jest
równoznaczna z niedokonaniem takiej czynności prawnej, ale dla rzeczywistych interesów
majątkowych strony umowy ma to znaczenie wyłącznie o tyle, o ile wadliwość czynności
zostanie dostrzeżona i będzie możliwa do wykazania. Najczęściej zresztą wadliwość zostaje
ujawniona dopiero po dokonaniu czynności, a z reguły również po zdyskontowaniu jej
skutków. W konsekwencji można powiedzieć, że umowa nieważna (np. zawarta dla pozoru)
wywołuje skutki prawne, dopóki jej pozorność nie wyjdzie na jaw, a precyzyjniej nieważność
nie

zostanie

w

sposób

konwencjonalny

wykazana

w

odpowiedniej

procedurze.

W konsekwencji należy uznać, że uwagi poczynione wyżej na gruncie art. 300 k.k. zachowują
w pełni aktualność na gruncie art. 296 k.k. Wyzbycie się przez agenta np. nieruchomości
należącej do mandanta może wyrządzać szkodę w majątku nawet wówczas, gdy czynność
taka jest nieważna z mocy prawa, ale pomimo to zostanie ona zaakceptowana przez
notariusza i dojdzie np. do dokonania odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej. Nie można
wówczas twierdzić, że nie doszło do wyrządzenia szkody w majątku mandanta tylko dlatego,
że de iure nieruchomość wciąż jest jego własnością. Należy bowiem brać pod uwagę
całokształt majątkowych konsekwencji takiej transakcji, w tym również fakt, że nabywca
może majątkiem tym dysponować, a ewentualna osoba trzecia korzystać będzie z zasady
zaufania do treści księgi wieczystej. W rzeczywistości bowiem negatywne konsekwencje
dla mandanta mogą zostać zniwelowane dopiero w przypadku skutecznego wytoczenia
powództwa. Co zresztą ciekawe, we wszystkich przypadkach przyjęcia braku szkody
z powodu nieważności „szkodliwej” czynności prawnej, sady karne wypowiadały się już
po zapadnięciu prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego, które ma wszak deklaratoryjny
charakter. Dopiero bowiem po zapadnięciu takiego orzeczenia może dojść do zniwelowania
negatywnych skutków w majątku mandanta takiej nieważnej czynności prawnej. Z drugiej
strony sądy karne nie widzą trudności w stwierdzaniu na własną rękę pozorności umów, które
mają na celu wyprowadzanie określonych kwot z majątku mocodawcy, co nie przeszkadza
w uznawaniu takich rozporządzeń za stanowiące szkodę.
Wydaje się więc, że w obu wskazywanych wyżej przykładach doszło
do wyrządzenia szkody, a więc zrealizowania znamion przestępstwa nadużycia zaufania
w formie dokonania. O usiłowaniu można natomiast mówić wówczas, gdy nieważność
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czynności prawnej zostanie dostrzeżona jeszcze przed wykonaniem jakichkolwiek świadczeń
(np. notariusz odmówi sporządzenia aktu notarialnego). Wyrządzenia szkody nie należy
bowiem utożsamiać z nieodwracalnością wywołanych skutków. Natomiast późniejsze
odzyskanie spornych nieruchomości należy traktować wyłącznie jako zniwelowanie skutku
zachowania sprawcy, eliminację szkody nie mającą wpływu na samą realizację znamion
czynu zabronionego571. Oczywiście można sobie wyobrazić sytuacje, w których reakcja
na dokonanie nieważnej czynności prawnej będzie szybka, a rzeczywiste jej skutki
nieodczuwalne (np. strony umowy zreflektują się i również umownie, odwołają jej
konsekwencje). Wówczas na perspektywę wyrządzenia szkody należy patrzeć przez pryzmat
obiektywnie pojmowanego interesu majątkowego mandanta. Jeżeli nie doszło do zaburzenia
jego funkcjonowania, skutki wadliwej czynności prawnej zostały usunięte w takiej
perspektywie czasowej, która była akceptowalna czy wręcz irrelewantna dla interesu
mandanta, wówczas wydaje się, że należy przyjąć, iż nie mamy do czynienia z prawnokarnie
relewantną szkodą majątkową.
3.9. Wielość zachowań i wielość szkód a realizacja znamion przestępstwa nadużycia
zaufania
W dotychczasowych rozważaniach zwracano już kilkukrotnie uwagę na doniosłość
problematyki ustalenia z jakim dokładnie zachowaniem sprawcy wiązać należy wystąpienie
szkody oraz jaki wpływ na wartość tejże szkody ma ujęcie podstawy karnoprawnego
wartościowania. Wskazywano na konieczność czynienia precyzyjnych ustaleń w zakresie
badania prawidłowości postępowania menedżera oraz wiązania ewentualnych naruszeń
ze zmianami w stanie majątku mandanta w odpowiedniej perspektywie czasowej
przedsięwzięcia gospodarczego. W praktyce zmiany w stanie majątku zarządzanych
podmiotów, również takie, które można utożsamiać z powstaniem szkody, bardzo często
wynikać będą ze skomplikowanych przedsięwzięć gospodarczych, w ramach których agent
podejmuje wiele odrębnych decyzji, dokonuje wielu rozmaitych czynności prawnych,
bądź też stale nadzoruje funkcjonowanie podmiotu. W konsekwencji, po pierwsze nie zawsze
wartościowanie pojedynczego, wyrwanego z szerszej perspektywy zachowania prowadzić
będzie do adekwatnych rezultatów, a po drugie wielokrotnie stan majątku mandanta będzie
musiał być analizowany z uwzględnieniem wielości zachowań ewentualnego sprawcy572.
571

W postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie, sygn. VIII K 96/09 do odzyskania nieruchomości
doszło po 11 latach od zachowania sprawczego.
572
Zob. A. Marek, Kodeks…, s. 626 – 627.
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Trudności z powiązaniem zmian w majątku mandanta z konkretnymi zachowaniami
agenta kumulują się w kontekście problematyki oceny tożsamości czynu przez pryzmat
realizacji znamion przestępstwa z art. 296 k.k. Można w tym miejscu wyróżnić dwa,
częściowo powiązane ze sobą problemy. Po pierwsze, bardzo często wątpliwości budzi wybór
tego zachowania z całości działalności menedżera, które należy wiązać z powstaniem szkody.
Nieprawidłowa

budowa

opisu

zachowania

sprawczego

w

skardze

oskarżyciela,

w szczególności pominięcie w niej tych zdarzeń faktycznych, które były rzeczywistą
przyczyną szkody, może prowadzić do braku możliwości przypisania odpowiedzialności
z uwagi na ograniczenie sądu zasadą skargowości. Z drugiej strony obawa przed pominięciem
ważnego dla przypisania szkody fragmentu zachowania prowadzi niekiedy oskarżycieli
do konstruowania opisu czynu w sposób niezwykle obszerny, nadmiernie rozbudowany,
najczęściej w formule wielu zachowań sprawczych. Ujęcie takie z kolei utrudnia
przeprowadzenie prawidłowej procedury obiektywnego przypisania i prowadzi nieraz
do konieczności drobiazgowego analizowania w toku postępowania jurysdykcyjnego kwestii
marginalnych lub w ogóle nie mających znaczenia dla odpowiedzialności karnej oskarżonych.
Po drugie szczególne problemy wiążą się z zastosowaniem do przestępstwa
nadużycia zaufania instytucji czynu ciągłego i ciągu przestępstw. Przede wszystkim
ta pierwsza instytucja sprawia trudności, a jest ona w praktyce wykorzystywana stosunkowo
często. Pojawia się bowiem pytanie, czy przypadki wyrządzenia szkody wielością zachowań
zawsze wymagają powołania art. 12 k.k., co prowadziłoby do zasadniczego ograniczenia
odpowiedzialności karnej za nieumyślne nadużycie zaufania, z uwagi na wymóg istnienia
z góry powziętego zamiaru.
Punktem wyjścia do rozważań nad powyższymi zagadnieniami w kontekście
przestępstwa nadużycia zaufania muszą być rozważania nad ogólnym ujęciem kryteriów
tożsamości czynu w prawie karnym. Zagadnienie to doczekało się obszernego omówienia
w literaturze i bogatego orzecznictwa573. W najogólniejszym ujęciu można uznać
za dominujące stanowisko określane mianem koncepcji mieszanej, odwołującej się zarówno
do elementów naturalistycznych, ontologicznych, jak i normatywnych w badaniu
problematyki tożsamości czynu. Jak wskazują W. Wróbel i A. Zoll, „o jedności czynu
573

Zob. w szczególności J. Majewski w: R. Dębski et al., System…, s. 1171 – 1189, P. Kardas, Zbieg przepisów
ustawy…, s. 108 i n., tenże, O zależnościach między prawem materialnym i procesowym na przykładzie
tożsamości czynu w prawie karnym w: J. Skorupka (red.), Rzetelny proces karny. Księga Jubileuszowa Profesor
Zofii Świdy, Warszawa 2009, s. 718 i n., tenże, Przestępstwo ciągłe w prawie karnym materialnym. Analiza
konstrukcji modelowych na tle pojęcia czynu, zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw, Kraków 1999, s. 108 i n.,
J. Majewski, „Ten sam czyn” jako jedna z przesłanek kumulatywnej kwalifikacji w: J. Majewski (red.), Zbieg
przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym materialnym, Toruń 2006, s. 39 i n. Por. również
w syntetycznym, podręcznikowym ujęciu W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, 287 – 289.

224

w polskim prawie karnym decydują łącznie kryteria naturalistyczne i normatywne. Podstawą
oceny prawnokarnej jest zawsze zewnętrzne zachowanie się człowieka, postrzegane jako
pewne continuum. W ramach tego continuum można wyróżniać pewne oddzielne fragmenty,
wyznaczone kryteriami ze sfery ontologicznej. Taki charakter ma w szczególności tożsamość
czasowa, jedność miejsca, tożsamość nośnika dobra prawnego, tożsamość pokrzywdzonego,
cel działania sprawcy i z góry powzięty zamiar. Niekiedy z uwagi na specyfikę danego
zachowania oceny społeczne będą traktować je jako pewną wyodrębnioną całość”. Autorzy
ci odwołują się również do kryterium „tego samego kompleksu ruchów”, które również winno
być weryfikowane za pomocą kryteriów normatywnych, a w szczególności ustawowego
zestawu znamion typu czynu zabronionego574. W tym kontekście jako kryteria tożsamości
czynu wskazuje się również na takie elementy, jak jedność czasu i miejsca, identyczność
przedmiotu zamachu czy jedność zamiaru sprawcy575. Ujęcie takie jest przedmiotem krytyki
w literaturze ze strony autorów zorientowanych na koncepcję czysto normatywną. Z tej
perspektywy zarzuca się mu arbitralność i odwoływanie się do niedookreślonych pojęć, takich
jak „ten sam kompleks ruchów”, które w rzeczywistości prowadzą do rozstrzygnięć czysto
intuicyjnych576. W ujęciu czysto normatywnym tożsamości czynu przyjmuje się, że granice
owej tożsamości wyznaczają przepisy karne. Jak zauważa J. Majewski, „decydującą rolę grają
tu zawsze znamiona opisujące sprawcze zachowanie się jako takie (…). Można
by powiedzieć, że w tym przypadku granice „czynu” wyznacza prawodawca” 577. Podobnie
zagadnienie to ujmuje P. Kardas, stwierdzając, że „z identycznością (tożsamością) czynu
mamy do czynienia zawsze wówczas, gdy określony wycinek continuum zachowania się
sprawcy poddawany prawnokarnemu wartościowaniu daje się uznać w pewnym fragmencie
za relewantny z punktu widzenia jednej normy sankcjonującej, z wielością (różnorodnością)
zaś wówczas, gdy inny fragment, nie pokrywający się w żadnej części z pierwszym, daje się
wartościować z punktu widzenia innej normy sankcjonującej”578.
Jak łatwo zauważyć kryteria te konstruowane są na potrzeby rozstrzygania
problematyki zbiegu przepisów i zbiegu przestępstw. Rzecz jasna zaproponowana optyka jest
zasadniczo klarowna w kontekście tych typów czynów zabronionych, które posługują się
opisowym znamieniem czynnościowym, natomiast komplikuje się w przypadku typów
574

Tamże, s. 287.
Zob. postanowienie SN z dnia 28 marca 2002, I KZP 4/02, LEX nr 52295.
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Zob. P. Kardas, Zbieg przepisów ustawy…, s. 136 – 139.
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J. Majewski, „Ten sam czyn”…, s. 43.
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P. Kardas, Zbieg przepisów ustawy…, s. 142, por. także M. Dąbrowska – Kardas, P. Kardas, Przegląd
orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu części ogólnej prawa karnego materialnego za rok 1995, PS 1996,
z. 11 – 12, s. 141 – 142.
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charakteryzujących się niedookreślonym znamieniem czynności wykonawczej, odwołującym
się jedynie do spowodowania określonego skutku. W istocie bowiem problematyka
tożsamości czynu w prawie karnym jest analizowana z punktu widzenia uprzedniego
właściwego rozpoznania czynności wykonawczych, co w kontekście przestępstwa nadużycia
zaufania nie zawsze jest zadaniem łatwym.
Jak się wydaje i tutaj pomocne będzie odwoływanie się do przewidzianej
w znamionach art. 296 k.k. konstrukcji nadużycia udzielonych uprawnień i niedopełnienia
nałożonego obowiązku. Jak powiedziano wcześniej, to właściwa identyfikacja tych
właściwości zachowania sprawcy umożliwia w ogóle analizę zmian stanu majątku mandanta.
Wyraźne wskazanie przez ustawodawcę na element naruszenia reguł postępowania przez
zachowanie sprawcze wyrządzające szkodę w jakimś stopniu to zadanie ułatwia. Tylko
te czynności lub zaniechania agenta, które charakteryzują się relewantną z perspektywy
skutku nieprawidłowością w postępowaniu, mogą stanowić podstawę wartościowania
wyrządzenia szkody, a więc czynu zabronionego z art. 296 k.k.
Często będzie tak, że przedsięwzięcie gospodarcze przed jego zdyskontowaniem
realizowane jest etapami. W przypadku podmiotów korporacyjnych, gdzie procedury
decyzyjne są rozłożone na poszczególne osoby, będzie to wręcz zasadą. Osiągnięcie
określonego celu często będzie uwarunkowane podjęciem różnorodnych zachowań
(np. przeniesienie własności będzie wymagało najpierw podjęcia uchwały przez zarząd,
wyrażenia zgody przez radę nadzorczą, a następnie zawarcia umowy przedwstępnej i umowy
przyrzeczonej).
W literaturze T. Oczkowski wyraził pogląd, zgodnie z którym przestępstwo z art.
296 k.k. ma charakter „jednoczynowy”. W konsekwencji, zdaniem tego Autora, aby przypisać
sprawcy wyrządzenie szkody co najmniej znacznej wartości poprzez wykonanie wielu
zachowań, konieczne jest zastosowanie instytucji czynu ciągłego. Autor wyraża się w sposób
następujący: „dokonanie tego przestępstwa (z art. 296 k.k. – dop. mój, J.D.) w obecnym stanie
prawnym zależne jest od spowodowania szkody w cudzym mieniu powierzonym sprawcy,
której wartość jest co najmniej znaczna (…). Określony w art. 296 § 1 k.k. skutek jako
następstwo czynu sprawcy powoduje, że przestępstwo z art. 296 § 1 k.k. bez wątpienia
zaliczamy do przestępstw jednoczynowych”579. Następnie T. Oczkowski konstatuje, iż „jeśli
przyjmiemy, że czyny z tej grupy (przestępstw nadużycia zaufania – dop. mój, J.D.) mogą być
579

T. Oczkowski, Problematyka wielości zachowań w przestępstwie karalnego nadużycia zaufania
w: J. Warylewski, Czas i jego znaczenie w prawie karnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej
zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej,
Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańsk 2010, s. 270, por. tenże, Nadużycie zaufania…, s. 277.
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rozciągnięte w czasie, a takie są przecież realia prowadzenia cudzych spraw majątkowych,
to powstanie problem przydatności obowiązujących w polskim prawie karnym koncepcji
przestępstw wieloczynowych w sytuacji, gdy wartość jednostkowa szkód nie osiąga
minimalnej wartości określonej przez ustawę”580. W konsekwencji, zdaniem Autora
w przypadkach wielości zachowań sprawcy, gdy dopiero wszystkie one łącznie doprowadzą
do wyrządzenia szkody w kwocie przekraczającej znaczną wartość, możliwość przypisania
przestępstwa nadużycia zaufania będzie uzależniona od możliwości zastosowania konstrukcji
czynu ciągłego581.
Wydaje się, że stanowisko powyższe wymaga bliższej analizy oraz pewnych korekt.
Należy zauważyć, że nie jest do końca jasne, jakie przypadki Autor ma na myśli,
a w szczególności czy powyższe uwagi dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy sprawca
powtarzającymi się zachowaniami doprowadza do kolejnych ubytków w majątku mandanta
(np. systematycznie zawiera pozorne transakcje i dokonuje przelewów kolejnych kwot
z zarządzanego majątku), czy też obejmuje tym samym zagadnieniem również sytuacje,
gdy kolejne, następujące po sobie zachowania łącznie prowadzą do pojedynczego,
negatywnego skutku (np. agent zawiera umowę pożyczki zabezpieczoną poręczeniem innej
osoby – działając za pożyczkodawcę – a następnie przed jej zwrotem zwalnia poręczyciela
z długu, w wyniku czego nie dochodzi do jej spłaty). Wydaje się bowiem, że twierdzenie,
jakoby konstrukcja znamion przestępstwa nadużycia zaufania nadawała mu zawsze charakter
jednoczynowy, jest nieuzasadnione. Co więcej, już użycie sformułowania „przestępstwo
jednoczynowe”582 budzi wiele wątpliwości, jako nawiązujące do kwestionowanej dzisiaj
naturalistycznej koncepcji ujmowania czynu. W rzeczywistości bowiem – jak wcześniej
zasygnalizowano – nie istnieją jakieś obiektywnie odróżnialne od siebie „jednostki czynów”,
ale jedynie stanowiąca continuum działalność człowieka, z której to działalności za pomocą
znamion typu czynu zabronionego ustawodawca „wykrawa” interesujące go zachowania583.
W zależności od charakterystyki znamion czynnościowych konkretnego typu czynu
zabronionego, może nas interesować jedno zindywidualizowane zachowanie (np. użycie
groźby, wręczenie korzyści majątkowej), w pewnych przypadkach dwa (jak ma to miejsce
w tzw. przestępstwach dwuaktowych) lub więcej zachowań (tzw. przestępstwa zbiorowe).
Tak więc ustawodawca przesądza, że w pewnych przypadkach znamiona realizowane
580

Tamże, s. 278
Zob. T. Oczkowski, Problematyka…, s. 271 – 275, tenże, Nadużycie zaufania…, s. 278 – 282.
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Warto zauważyć, że W. Wolter, do którego opracowania w kontekście pojęcia „przestępstwa
jednoczynowego” T. Oczkowski się odwołuje, terminu tego nie używa. Zob. W. Wolter, Nauka…, s. 327 i n.
583
Zob. A. Spotowski, Pomijalny (pozorny) zbieg przepisów ustawy i przestępstw, Warszawa 1976, s. 21 – 22,
J. Majewski, „Ten sam czyn”…, s. 41 – 43.
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są jednym zachowaniem (i wydaje się, że właśnie te typy czynów zabronionych T. Oczkowski
określa mianem „przestępstw jednoczynowych”), a w innych już na płaszczyźnie typu
wymaga wielości lub powtarzalności zachowań. W tym kontekście należy zauważyć,
że konstrukcja czynu ciągłego stanowi swoistą dyrektywę interpretacyjną, pozwalającą
na uzupełnienie znamion konkretnego typu czynu zabronionego o ów element ciągłości
(wielokrotności, powtarzalności). Zastosowanie art. 12 k.k. prowadzi więc do uzupełnienia
opisu znamion czynu zabronionego, w którym ustawodawca nie uwzględnił wielości
zachowań. W efekcie znamię czynnościowe, opisane standardowo „jednoczynowo”,
uzupełnione zostanie o element ciągłości584. W konsekwencji konstrukcja czynu ciągłego
służy modyfikacji typu ujętego w sposób właśnie „jednorazowy” i przekształceniu
go w przestępstwo charakteryzujące się wielością zachowań. Natomiast nie wymagają
zastosowania art. 12 k.k. wszystkie te przypadki, gdy już w znamionach typu czynu
zabronionego

ów

element

wielokrotności

czy

powtarzalności

został

uprzednio

uwzględniony585.
Wobec powyższego należy zastanowić się, czy rzeczywiście konstrukcja znamion
czynnościowych przestępstwa nadużycia zaufania zakłada, że może ono zostać zrealizowane
wyłącznie jednym zachowaniem. Jak wcześniej podkreślano, jego rzeczywistym znamieniem
czynnościowym jest doprowadzenie do określonego w ustawie skutku. Ustawodawca nie
przesądza tu jakie konkretnie zachowanie winno do tego następstwa doprowadzić,
zaznaczając jednie, że musi ono stanowić naruszenie obowiązujących agenta reguł
postępowania, opisanych w przepisie jako uprawnienia i obowiązki związane z zajmowaniem
się cudzymi sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą. Przesądza więc tylko,
że wszystkie takie zachowania, o ile prowadzą o wyrządzenia odpowiednio kwalifikowanej
szkody majątkowej, stanowią realizację znamienia czynnościowego tego przestępstwa. Nie
warunkuje natomiast w żaden sposób, aby nadużycie zaufania musiało być popełnione
za pomocą pojedynczego zachowania. W konsekwencji należy uznać, że przestępstwa,
w których ustawodawca konstruuje znamię czynnościowe za pomocą niedookreślonego
czasownika wyrażającego przyczynowość, nie należą do przestępstw „jednoczynowych”,
584

P. Kardas, Przestępstwo ciągłe…, s. 267 – 268, por. tenże w: G. Bogdan, T. Bojarski, Z. Ćwiąkalski,
P. Gensikowski, Z. Jędrzejewski, P. Kardas, M. Królikowski, R. Kubiak, J. Kulesza, J. Lachowski, J. Majewski,
L.K. Paprzycki (red.), Ł. Pohl, J. Raglewski, System prawa karnego. Tom 4. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie
i ograniczenie odpowiedzialności karnej, Warszawa 2016, s. 1067, J. Giezek, w: J. Giezek (red.), N. Kłączyńska,
G. Łabuda, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2012, s. 95.
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Zob. np. R. Dębski, Kilka uwag o przestępstwie ciągłym i czynie ciągłym w przepisach kodeksu karnego
z 1997 roku w: V. Konarska – Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.), Węzłowe problemy prawa
karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi,
Warszawa 2010, s. 58, P. Kardas, w: G. Bogdan et al., System…, s. 1067 – 1068.
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a precyzyjniej do takich, których znamiona mogą być zrealizowane wyłącznie pojedynczym
zachowaniem. Zakres znaczeniowy takiego czasownika obejmuje wszelkie zachowania, które
na zasadzie przyczynowej można powiązać ze skutkiem586. W konsekwencji, jeżeli sprawca
doprowadza do wyrządzenia szkody majątkowej za pomocą kompleksu następujących
po sobie zachowań, niekiedy nawet znacznie oddalonych od siebie w czasie, które dopiero
łącznie prowadzą do wyrządzenia szkody w majątku mocodawcy, dla przypisania skutku
w postaci takiej szkody nie jest potrzebne powoływanie się na art. 12 k.k. i odpowiednie
modyfikowanie ustawowych znamion typu czynu zabronionego poprzez wzbogacenie tego
opisu o elementy ciągłości. Argumentację tę wzmacnia użycie przez ustawodawcę pojęcia
„nadużycia uprawnień”, a więc wskazanie na kompetencje menedżera w liczbie mnogiej.
Wydaje się bowiem, że założono w tym miejscu występowanie sytuacji naruszania więcej
niż jednej reguły postępowania, co mieć będzie miejsce najczęściej w przypadku wielości
zachowań.
Wobec powyższego nie ma potrzeby powoływania się na art. 12 k.k. w tych
przypadkach, w których wielość zachowań, ujmowanych łącznie, stanowi realizację
znamienia „wyrządzenia szkody”587. Problem natomiast pozostaje aktualny w drugim
zarysowanym wyżej kontekście, tj. gdy kolejne działania (lub zaniechania) sprawcy
każdorazowo prowadzą do kolejnych ubytków w majątku mandanta, które jednak
analizowane odrębnie, nie realizują znamion przestępstwa z uwagi na niespełnienie wymogu
znacznej szkody majątkowej, wyrządzonej pojedynczym zachowaniem. W przypadku
gdy sprawca np. co pewien czas pobiera z konta zarządzanego podmiotu gotówkę
pod pozorem zaliczek na prowadzoną działalność, z których się nie rozlicza, każdorazowo
tego typu zachowanie stanowi naruszenie reguły postępowania agenta, wyrządzające
mandantowi szkodę w kwocie konkretnego ubytku. Mamy w tym przypadku do czynienia
z wielością zachowań, spośród których każde oddzielnie prowadzi do powstania szkody
i każde odrębnie winno być wartościowane, chyba że zachodzą przesłanki do zastosowania
art. 12 k.k. Jako nieuzasadnioną i naruszającą gwarancyjną funkcję prawa karnego uważam
propozycję T. Oczkowskiego, który w tym kontekście postuluje łagodzenie rygorów
konstrukcji czynu ciągłego i elastyczną wykładnię pojęć z góry powziętego zamiaru
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W. Wróbel, Kilka uwag o współsprawstwie przestępstw materialnych w perspektywie kryteriów
obiektywnego przypisania skutku w: P. Hofmański (red.), Fiat iustitia pereat mundus. Księga jubileuszowa
poświęcona Sędziemu Sądu Najwyższego Stanisławowi Zabłockiemu z okazji 40-lecia pracy zawodowej,
Warszawa 2014, s. 644.
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Zob. wyrok SA w Łodzi z dnia 29 grudnia 2016 roku, II AKa 252/16, LEX nr 2278250.
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oraz krótkich odstępów czasu588. Skoro bowiem przyjęto w art. 296 § 1 k.k. sztywny próg
wartości szkody, którego przekroczenie jest warunkiem uznania zachowania za przestępstwo,
to znaczy, że ustawodawca w pełni świadomie dopuszcza brak kryminalizacji wielu
zachowań, które z powodów zarówno podmiotowych, jak przedmiotowych mogą być
oceniane jako wysoce naganne. Oznacza to, że w tych przypadkach za wystarczającą reakcją
prawną uznano możliwość dochodzenia naprawienia szkody w procedurze cywilnej. Zresztą
obawa, że z powodu takiej a nie innej konstrukcji znamion czynu ciągłego wiele społecznie
szkodliwych zachowań pozostanie poza zakresem kryminalizacji, wydaje się nieuzasadniona.
W zdecydowanej większości bowiem tego typu zachowania będą realizowały znamiona
innego przestępstwa skierowanego przeciwko mieniu, w szczególności przywłaszczenia589.
W przypadku gdy wiele zachowań prowadzi do jednej szkody, brak jest potrzeby
sięgania po art. 12 k.k., natomiast wówczas gdy wiele zachowań prowadzi do wielu szkód,
które dopiero łącznie przekraczają znaczną wartość, przypisanie przestępstwa z art. 296
§ 1 k.k. (lub odpowiednio z art. 296 § 3 k.k.) wymaga zastosowania art. 12 k.k. Sytuacje
te nie są jednak wcale łatwe do odróżnienia.
Dyferencyjna metoda liczenia szkody będzie w tym kontekście zawodna, pozwala
ona bowiem na swobodne ich kumulowanie. Na potrzeby prawa karnego nie można
bez żadnych ograniczeń sumować działalności sprawcy i ewentualnych negatywnych
następstw w majątku traktować łącznie, bowiem podstawą stosowania mechanizmu
różnicowego jest czyn potencjalnego sprawcy. Ma to też znaczenie w kontekście
ewentualnych korzystnych dla mandanta zachowań w innej sferze jego działalności, które
przy takiej globalnej analizie szkody niejako usprawiedliwiałyby agenta.
Tymczasem w orzecznictwie można dostrzec pewną łatwość w generalizowaniu,
czy też sumowaniu działalności sprawcy. Problem ten był przedmiotem analizy Sądu
Apelacyjnego w Łodzi, oceniającego zachowanie oskarżonego, który dokonał wypłaty dwóch
zaliczek na poczet sprowadzenia z terytorium Ukrainy 500 sztuk bydła. Sąd ten, zmieniając
wyrok sądu I instancji, wyeliminował z kwalifikacji prawnej zachowania sprawcy art.
12 stwierdzając, że nie można zachowania oskarżonego traktować jako czynu ciągłego,
ponieważ forma znamion czasownikowych przestępstwa z art. 296 k.k. umożliwia przypisanie
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T. Oczkowski, Problematyka…, s. 274 - 275. Należy jednak odnotować, że Autor ten w późniejszym
opracowaniu istotnie koryguje swoje stanowisko, zob. tenże, Nadużycie zaufania…, s. 281 – 282.
589
Na temat rozstrzygania możliwych zbiegów przepisów pomiędzy przestępstwem przywłaszczenia
(sprzeniewierzenia) a przestępstwem nadużycia zaufania zob. P. Kardas, Zbieg przepisów art. 284 i 296 k.k.
Pozorny czy rzeczywisty problem związany ze wskazaniem właściwej podstawy kwalifikacji prawnej w:
P. Kardas, W. Wróbel, T. Sroka, Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla.
Tom II, Warszawa 2012, s. 1165 i n., por. też wyrok SA w Katowicach z 20 marca 2014 roku, II AKa 7/14, LEX
nr 1487121, wyrok SA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 roku, II AKa 116/13, LEX nr 1314907.
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mu odpowiedzialności karnej, gdy skutek przestępczy następuje w wyniku jednego, wielu
lub kompleksu działań sprawcy. W konsekwencji powołanie art. 12 nie jest wówczas
konieczne590. Podobne stanowisko zajmuje, nie odwołując się do problematyki wielości
ewentualnych szkód, Sąd Apelacyjny w Szczecinie, wypowiadając się następująco:
„zaliczenie przestępstwa z art. 296 k.k. do kategorii przestępstwa wieloodmianowego pociąga
za sobą określone skutki. Zasadniczym zaś jest, pomimo wielości podjętych przez sprawcę
działań (zaniechań), jego niepodzielność, w związku z tym niedopuszczalne jest skazanie
sprawcy za fragment takiego przestępstwa, obejmujący kilka czynów i jednocześnie
uniewinnienie (umorzenie) w części obejmującej pozostałe czyny591.
Wydaje się, że powyższe rozstrzygnięcia, pozbawione szerszego uzasadnienia,
w pewnych przypadkach mogą być nazbyt generalizujące, co pokazuje postępowanie
prowadzone przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod sygn.
II K 1262/03/S592. W sprawie tej stan faktyczny przedstawiał się następująco. Księgowa
w spółdzielni mieszkaniowej w sposób stały fałszowała dokumentację i pobierała z kasy
spółdzielni i konta bankowego środki pieniężne w kwotach od kilku do kilkudziesięciu
tysięcy złotych (najwyższe wypłaty wynosiły 29 000 zł). Najpierw pozorowała ona wpłaty
wkładów budowlanych, a następnie dokumentując wypłaty pieniędzy podstawionym
lub zupełnie fikcyjnym członkom spółdzielni, pobierała pieniądze. Przez okres dwóch lat
w wyniku tego procederu wypłaciła sobie kwotę ponad 1 miliona złotych. Sfałszowane
dowody wpłaty i wypłaty środków były przedstawiane prezesowi spółdzielni, który miał
sprawować merytoryczną kontrolę nad księgową, ale bez weryfikacji akceptował dokumenty,
zlecając wypłaty. Nadto część wypłat została zrealizowana przez księgową na podstawie
czeków, podpisywanych in blanco przez prezesa spółdzielni.
W akcie oskarżenia księgowej zarzucono przestępstwo sprzeniewierzenia (art. 284
§ 2 k.k.), popełnione w warunkach czynu ciągłego593. Natomiast prezesowi spółdzielni
zarzucono przestępstwo z art. 296 § 3 k.k. Tak więc w kwalifikacji ujęto umyślną realizację
znamion, całkowicie pomijając w uzasadnieniu problematykę strony podmiotowej.
Jednocześnie nie uwzględniono w niej art. 12 k.k., pomimo że dokładnie analogiczne
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Wyrok SA w Łodzi z dnia 29 grudnia 2016 roku, II AKa 252/16, LEX nr 2278250.
Wyrok SA w Szczecinie z dnia 25 czerwca 2015 roku, II AKa 95/15, LEX nr 1823345.
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W sprawie tej akt oskarżenia z dnia 16 lipca 2003 roku wniosła Prokuratura Rejonowa Kraków –
Śródmieście, sygn. 4 Ds 49/03, wyrok skazujący za przestępstwo z art. 296 § 4 k.k. zapadł w dniu 26 kwietnia
2006 roku i został utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 20 grudnia 2007 roku,
IV Ka 143/07.
593
Kwalifikacja prawna była następująca: art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k.
w zw. z art. 12 k.k., a więc nieprawidłowo nie wskazano w niej art. 11 § 2 k.k. Odpowiednia korekta nastąpiła
natomiast w wyroku skazującym.
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zachowania księgowej charakteryzowane były za pomocą tej konstrukcji. Zabieg ten pozwolił
prokuratorowi na uniknięcie w uzasadnieniu aktu oskarżenia odniesienia się do kłopotliwego
problemu wykazania z góry powziętego zamiaru. Rozpoznający sprawę sąd stwierdził
bez najmniejszych wątpliwości, że oskarżony nie miał zamiaru wyrządzenia szkody i można
mu przypisać wyłącznie nieświadomą nieumyślność. Tym niemniej zmienił jedynie
kwalifikację prawną zarzucanego czynu na art. 296 § 4 k.k., w ogóle nie odnosząc się
do problematyki tożsamości czynu oraz zrealizowania znamion poprzez wiele powtarzających
się zachowań594. Kwestia ta nie znalazła się w obrębie zainteresowania sądu odwoławczego,
który dokonał zmiany wyroku w zakresie orzeczonej względem oskarżonego kary
(i to na jego niekorzyść), ani obrońcy oskarżonego, który w apelacji podniósł jedynie zarzut
niewspółmierności kary.
Różnicy pomiędzy pojedynczą szkodą, a wielością szkód w majątku mandanta
należy poszukiwać w różnym momencie powstawania ubytków oraz w badaniu, czy jego
zachowania stanowią realizację jednego przedsięwzięcia (np. wykonanie konkretnej umowy,
realizacja określonego celu gospodarczeo) czy też wielu, nawet powtarzalnych, jednorodnych
przedsięwzięć. Należy więc odróżnić sytuację, w której np. agent zawiera za mandanta
umowę, a następnie podpisuje do niej aneks, co prowadzi do kumulacji ewentualnej szkody,
lub też w ramach jednego przedsięwzięcia (tak jak w przykładzie zakupu bydła) realizuje
kolejne czynności, nawet bez z góry powziętego zamiaru, ale uzależnione od bieżących
okoliczności, od sytuacji, w której zawiera on odrębne choć powtarzające się, jednorodne
transakcje, nawet z tym samym kontrahentem, ale niezależne od siebie, nie warunkujące się
w żaden sposób595. W analizowanym przypadku poszczególne, pojedyncze zachowania
członka zarządu spółdzielni każdorazowo prowadziły do odrębnych szkód w postaci
dokonywanych przez księgową przywłaszczeń. W konsekwencji należy uznać, że możliwość
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Niestety sprawy tej nie można uznać za wyjątek w przeprowadzonych badaniach. Podobnie pozostawiono
kwestię wielości zachowań przy okazji przypisania przestępstwa nieumyślnego bez jakiejkolwiek analizy
w sprawie o sygn. III K 247/03 przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. W postępowaniu tym wyrok skazujący
za przestępstwo z art. 296 § 4 k.k. zapadał dwukrotnie (i dwukrotnie został uchylony), a podczas trzeciego
rozpoznania sprawy postępowanie umorzono z uwagi na upływ terminu przedawnienia i mimo to kwestii tej nie
poświęcono ani jednego zdania. Jako jeszcze bardziej zaskakujący jawi się wyrok Sądu Okręgowego
w Warszawie w sprawie sygn. VIII K 567/07. W postępowaniu tym osoba zatrudniona w spółce zajmującej się
zawieraniem umów leasingu została oskarżona o nadużycie zaufania, polegające na zawarciu kilku umów,
co do których, jak się później okazało, nabywane a następnie leasingowane przedmioty w ogóle nie istniały.
Choć prokurator całość działalności opisał jako jedno przestępstwo, kwalifikowane z art. 296 § 3 k.k., to sąd
w wyroku z dnia 10 września 2009 roku skazał oskarżonego za sześć czynów, spośród których dwa
zakwalifikował na podstawie art. 296 § 3 i 4 w zw. z art. 12, w opisie tychże czynów zawierając stwierdzenia,
że oskarżony działał jednocześnie nieumyślnie i ze z góry powziętym zamiarem. Wady tego rozstrzygnięcia nie
dostrzegł ani Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 26 maja 2010 roku (sygn. II AKa 75/10), ani obrońca
oskarżonego, który wniósł apelację.
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Zob. wyrok SA we Wrocławiu z dnia 23 maja 2013 roku, II AKa 118/13, LEX nr 1331161.
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ich przypisania jako jednorazowej realizacji znamion przestępstwa nadużycia zaufania
wymaga zastosowania instytucji czynu ciągłego, a więc działania ze z góry powziętym
zamiarem. Granica pomiędzy tymi przypadkami jest niestety dość płynna, tak samo zresztą
jak istota ciągłości. Pewnym testem dla odróżnienia tych przypadków winno być rozważenie,
czy dana sytuacja „pasuje” do czynu ciągłego, charakteryzuje się powtarzalnością, realizacją
„przestępstwa na raty”. Rzecz jasna subsumpcji w tego typu przykładach nie ułatwia
niepewność co do samej istoty ciągłości w prawie karnym 596, a w konsekwencji niepewność
co do tego, w których przypadkach konieczne jest powołanie art. 12 k.k., a w których nie.
Wydaje się, że realizacja pojedynczego przedsięwzięcia, nawet rozłożonego na etapy,
nie wymaga powoływania art. 12 k.k.
Uwagi

powyższe

muszą

przekładać

się

na

problematykę

ewentualnego

uwzględnienia w liczeniu szkody pozostałych zysków z działalności sprawcy597. Jak się
wydaje, kwestię tę prawidłowo ujął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 stycznia 2011 roku,
V KK 133/10, którego wywód warto w tym miejscu przywołać in extenso: „w realiach
rozpoznawanej sprawy chybiona jest koncepcja obrońcy, zgodnie z którą kwestia
odpowiedzialności karnej oskarżonego powinna być badana z uwzględnieniem całokształtu
jego działalności na zajmowanym stanowisku i uzyskanych przez niego efektów finansowych
w całym 2004 r. Jak to wskazał Sąd pierwszej instancji, asortyment towarów, którym
zajmował się Grzegorz D. był nader rozległy. Obejmował napoje, produkty alkoholowe
i papierosy, zatem nie byłoby zasadne badanie jego odpowiedzialności w proponowanym
przez obrońcę zakresie. Fakt osiągnięcia przez oskarżonego dodatniego bilansu na obrocie np.
papierosami, i to w takim stopniu, że ogólny wynik jego działalności byłby pozytywny,
nie uchylałby przecież jego odpowiedzialności, gdyby przez nadużycie uprawnień
lub niedopełnienie obowiązków wyrządził pracodawcy znaczną szkodę majątkową, np.
w zakresie obrotu napojami alkoholowymi. Nie negując zatem potrzeby szerszego spojrzenia
na działalność oskarżonego i jej skutki finansowe dla spółki "S." wypada uznać, że w procesie
badania jego odpowiedzialności karnej nie jest wykluczone ograniczenie dociekań
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Wypada w tym miejscu podzielić trafną intuicję J. Giezka, który, nie bez pewnej bezradności stwierdza,
że „do pewnej grupy przestępstw znamię ciągłości pasuje lepiej, do innych nieco gorzej, przy niektórych
zaś ciągłość zdaje się w ogóle nie wchodzić w rachubę lub – co najmniej – razić swoją sztucznością”. Dalej
Autor kontstatuje, że „istota ciągłości kryje w sobie coś takiego, czego art. 12 k.k. wyraźnie nie wyeksponował,
a czego nieuwzględnienie – przy jednoczesnym stosowaniu wykładni gramatycznej tego przepisu – może
prowadzić na manowce. (…) owa ciągłość przyjmowana jest zazwyczaj wówczas, gdy elementem integrującym
wiele zachowań jest pewien dość trudno uchwytny, choć intuicyjnie wyczuwalny element przedmiotowy, który
powoduje, że każde składające się na czyn ciągły zachowanie postrzegane jest jako fragment większej całości”,
zob. J. Giezek w: J. Giezek et al., Kodeks karny. Część ogólna…, s. 93 – 95.
597
Zob. O. Górniok, Szkoda…, s. 104 – 105.
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do dających się wyodrębnić transakcji, ale nie jednostkowych, tylko całokształtu transakcji
wynikających z realizacji określonej umowy”598. Należy przy tym o tyle dokonać korekty
stanowiska Sądu Najwyższego. W pewnych przypadkach nie należy uwzględniać realizacji
tylko pojedynczej umowy, w szczególności wówczas, gdy jest ona elementem szerszej
operacji w ramach zindywidualizowanego planu gospodarczego. W konsekwencji lepiej
mówić o całokształcie określonego przedsięwzięcia, którego nie można jednak utożsamiać
z całością działalności przedsiębiorstwa. Rzecz jasna, jeżeli określona operacja gospodarcza
wiąże się z wielością zmian w stosunkach majątkowych mandanta, to w kontekście realizacji
znamienia szkody majątkowej konieczne jest wzięcie pod uwagę zarówno wpływów jak
i wydatków z tego tytułu. Za takim ujęciem przemawia zresztą przyjęcie perspektywy metody
dyferencyjnej. Natomiast nie mają dla obliczania szkody znaczenia ewentualne zyski z innej
działalności

sprawcy,

których

w

kontekście

określonego

nadużycia

uprawnienia

lub niedopełnienia obowiązku z nimi niezwiązanego uwzględniać nie można599. Stosowanie
metody dyferencyjnej jest bowiem ograniczone czynem sprawcy, natomiast powyższe
przesłanki należy postrzegać jako ontologiczne determinanty tożsamości czynu.
W celu zobrazowania problemów występujących na tym tle w praktyce wymiaru
sprawiedliwości warto również powołać sprawę, która toczyła się przed Sądem Rejonowym
w Szczecinie pod sygn. XXI K 439/06 (poprzednia sygn. IV K 288/05) 600. W sprawie zarzut
prokuratora skierowany był wobec syndyka masy upadłości spółki akcyjnej z branży
budowlanej, a opis czynu obejmował trzy różne nieprawidłowości. Po pierwsze wskazano,
że syndyk zawarł umowę sprzedaży samochodów i wózków widłowych wchodzących w skład
masy upadłości za zaniżoną cenę, po drugie zrezygnował z realizacji jednej z umów
na wykonanie stolarki okiennej, w efekcie którego spółka utraciła zyski, a nadto wypłacił
pracownikom

upadłej

spółki

nienależne

wynagrodzenie,

realizowali

oni

bowiem

ów niewykonany ostatecznie kontrakt, ale już na rzecz innego podmiotu. Prokurator
wszystkie naruszenia zakwalifikował łącznie jako ten sam czyn z art. 296 § 1 k.k., a co istotne
żadna z trzech wskazanych kwot wynikających z domniemanych nieprawidłowości,
nie przekraczała samodzielnie kwoty znacznej wartości. Jednocześnie jakiekolwiek
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Wyrok SN z dnia 11 stycznia 2011 roku, V KK 133/10, LEX nr 784527.
Por. również wyrok SA w Poznaniu z dnia 28 lutego 2013 roku, II AKa 23/13.
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W sprawie tej akt oskarżenia wniosła Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. V Ds 5/04.
W sprawie toczącej się pod sygn. IV K 288/05 zapadł 7 maja 2006 roku wyrok uniewinniający, uchylony
następnie wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 17 listopada 2006 roku, sygn. IV Ka 1183/06.
Po ponownym rozpoznaniu sprawy pod sygn. XXI K 439/06 ponownie zapadł wyrok uniewinniający, którego
już nie zaskarżono.
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powiązanie istniało wyłącznie pomiędzy drugim i trzecim zachowaniem wskazanymi
w zarzucie, bowiem dotyczyły one realizacji tej samej umowy.
Sąd rozpoznający sprawę uniewinnił oskarżonego, stwierdzając, że aby wszystkie
te zachowania ująć jako jedno przestępstwo, konieczne jest zastosowanie art. 12 k.k.
Tymczasem było to niemożliwe z uwagi na brak możliwości przyjęcia z góry powziętego
zamiaru. Z oceną taką nie zgodził się prokurator, a Sąd Okręgowy w Szczecinie podzielił jego
stanowisko, formułując dość osobliwą argumentację. Stwierdził mianowicie, że „skoro
podmiotem przestępstwa z art. 296 k.k. jest osoba zajmująca się sprawami majątkowymi innej
osoby, to zajmowanie się może polegać tak na wykonaniu jednej czynności, jak również
na czynnościach wielorazowych. Oskarżony dokonał trzech czynności, a poszczególne
zachowania

wynikały właśnie

z

zajmowania

się

sprawami

majątkowymi

spółki

i spowodowane zostały nadużyciem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków. Oznacza
to, że wielość zachowań czy wieloczynowość działań oskarżonego w rzeczy samej stanowi
jedno przestępstwo, a nie, jak błędnie przyjęto, że są to trzy odrębne, nie związane ze sobą
działania, a więc i trzy osobne przestępstwa”601. Stanowisko takie należy uznać
za nieprawidłowe. Wydaje się, że sąd błędnie problem jedności lub wielości przestępstw
postrzega przez pryzmat zajmowania się sprawami majątkowymi innej osoby, a więc
znamienia podmiotu tego przestępstwa. Tymczasem z faktu wykonywania pewnej, choćby
i stałej działalności na rzecz innej osoby, nie można wyprowadzać wniosku, że wszystkie
zachowania w ramach tejże działalności stanowić mogą tylko jedno przestępstwo. W takim
ujęciu wszelkie szkodliwe zachowania agenta, niezależnie od badania jego zamiaru
lub motywacji, bądź też wyróżniania poszczególnych przedsięwzięć gospodarczych, stanowić
mogłyby tylko jedno przestępstwo, a wszelkie negatywne skutki podlegałyby swoistej
kumulacji. Tymczasem fakt zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością
gospodarczą innej osoby służy na gruncie art. 296 k.k. wyłącznie indywidualizacji podmiotu,
wskazaniu jakimi kompetencjami musi dysponować sprawca przestępstwa. Znamię to nie
opisuje czynności wykonawczej sprawcy, którą zawsze należy odnosić do konkretnego skutku
w majątku mandanta.
Podsumowując powyższe rozważania należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną
kwestię. Powszechnie przyjmuje się w literaturze, że do kryteriów tożsamości czynu w prawie
karnym nie należy zaliczać jedności lub mnogości konsekwencji przez dane zachowanie
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Uzasadnienie wyroku SO w Szczecinie z dnia 17 listopada 2006, IV Ka 1183/06. Ostatecznie po ponownym
rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy w Szczecinie, wyraźnie zaznaczając fakt związania poglądem wyrażonym
przez Sąd Okręgowy, uznał, że tylko część szkody, spowodowaną ostatnim z zarzucanych zachowań można
oskarżonemu przypisać i ponownie go uniewinnił.
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wywołanych602. Jest to perspektywa naturalna dla prawa karnego materialnego, gdzie
problematyka tożsamości czynu występuje w kontekście instytucji zbiegu przepisów. Sama
wielość skutków przy pojedynczym, wyodrębnionym zachowaniu sprawcy nie może bowiem
prowadzić do przypisania więcej niż jednego przestępstwa. Natomiast opis i charakterystyka
skutku (bądź skutków) z perspektywy wielości zachowań sprawcy mieć będzie
fundamentalne znaczenie dla problemu przypisania jednego lub więcej niż jednego
przestępstwa. W przypadku bowiem wielości zachowań prowadzących do jednego skutku
będziemy mieć do czynienia z jednym przestępstwem, a w przypadku wielości zachowań,
spośród których każde z nich odrębnie prowadzi do powtarzalnego skutku – z przypadkiem
zbiegu przestępstw, o ile brak będzie podstaw normatywnych do zastosowania szczególnej
dyrektywy interpretacyjnej z art. 12 k.k.
3.10. Kwantyfikator wartości szkody majątkowej
Jak wiadomo, ustawodawca w art. 296 k.k. nie wiąże odpowiedzialności karnej
z każdym przypadkiem wyrządzenia szkody w majątku mandanta, ale tylko z takim, gdy jej
wartość przekracza 200 000 złotych (dla typów zasadniczych z art. 296 § 1, § 1a i § 4 oraz
typu kwalifikowanego z § 2). Natomiast wyrządzenie szkody wielkiej wartości, tj. w kwocie
przekraczającej 1 000 000 złotych, prowadzi do odpowiedzialności z typu kwalifikowanego
z art. 296 § 3 k.k. Ustawodawca wykorzystuje w tym miejscu dość szczególną technikę
legislacyjną, posługując się terminami prima facie ocennymi, a więc pojęciem „znaczna
szkoda” i „szkoda w wielkich rozmiarach”, które to pojęcia zostały jednak w sposób
eliminujący pole ewentualnego cienia semantycznego zdefiniowane w słowniczku
ustawowym. Jednocześnie stosuje odesłanie pośrednie, poprzez wymóg odpowiedniego
stosowania definicji mienia znacznej wartości i mienia wielkiej wartości do pojęć szkody
znacznej i szkody w wielkich rozmiarach (art. 115 § 5 – 7a k.k.). Problemy, z którymi wiąże
się taka technika pośredniego odesłania, zostały już omówione we wcześniejszej części
opracowania.
Tradycyjnie pojęcia takie jak „znaczna szkoda”, „choroba długotrwała”, „szczególne
okrucieństwo” określane są w literaturze mianem znamion ocennych lub wartościujących603.
Wymagają one bowiem w procesie subsumpcji wartościowania czynu lub pewnych jego
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Zob. w szczególności W. Wolter, Nauka…, s. 351 – 353, A. Spotowski, Pomijalny…, s. 25 – 28, J. Majewski,
„Ten sam czyn”…, s. 44 – 46, tenże w: R. Dębski et al., System…, s. 1174 - 1176, P. Kardas, Zbieg przepisów
ustawy…, s. 144 – 146.
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Zob. W. Wolter, Nauka…, s. 94 – 96, I. Andrejew, Ustawowe znamiona…, s. 109 i n., K. Buchała, A. Zoll,
Polskie…, s. 143 – 144.

236

elementów z punktu widzenia przyjętych w ustawie kryteriów. Ta grupa znamion nie jest
wcale jednolita. Najczęściej przyjmuje się ich podział na tzw. znamiona ocenne jakościowe
(np. „pornografia”, „znieważa”, „szczególne okrucieństwo”) oraz znamiona ocenne ilościowe
(„mienie znacznej wartości”, „długotrwała choroba”)604. Jak trafnie zauważa T. Gizbert –
Studnicki, wyżej wskazane dwie grupy znamion istotnie się od siebie różnią. Autor ten
wskazuje, że w przypadku tzw. znamion ocennych jakościowych mamy do czynienia z oceną
w sensie ewaluacji, a więc wyrażeniem czyjegoś stosunku emocjonalnego do jakiegoś
przedmiotu lub stanu rzeczy, aprobaty lub dezaprobaty. Tymczasem w przypadku znamion
ocennych ilościowych chodzi o ocenę w sensie estymacji (oszacowania), a więc określenie
rozmiaru jakiegoś obiektu lub zjawiska, które pozbawione jest jednak emocjonalnych
konotacji605. Autor wskazuje również, że – wbrew pewnym intuicjom językowym – pojęcia
takie jak „mały”, „duży”, „znaczny” nie denotują żadnych przedmiotów, nie wskazują ich
wspólnej cechy, w przeciwieństwie do większości przymiotników takich jak „zielony”,
„drewniany”, itp., ale wskazują na relację zachodzącą pomiędzy określonym przedmiotem,
a innym, będącym przedmiotem porównania. W konsekwencji zdania, w których pewne
obiekty określa się takimi pojęciami jak „mały”, „wielki”, itp. mają charakter porównawczy.
Zjawisko to widać wyraźnie, kiedy sięgnie się do ustawowej definicji tego typu znamion
ilościowych, które wprost wskazują przedmiot porównania. I tak jeżeli „mienie znacznej
wartości” stanowi mienie, którego wartość przekracza kwotę 200 000 złotych, to, jak łatwo
zauważyć, „znaczna wartość” mienia jest po prostu wartością wyższą niż określona kwota
pieniężna606. Nie oznacza to rzecz jasna, że brak ustawowej definicji pozbawia określone
znamię charakteru oceny w sensie estymacji. Przykładowo pojęcie „choroby długotrwałej”
oznacza po prostu chorobę, która trwa dłużej, niż typowa choroba. Ustawodawca rezygnując
z legalnej

definicji

pozostawił

wskazanie

przedmiotu

porównania

orzecznictwu.

W konsekwencji T. Gizbert – Studnicki proponuje posługiwanie się w kontekście znamion
ocennych ilościowo pojęciem „znamion porównawczych” i takiego terminu będę używał
w dalszej części pracy.
Nie

ulega

wątpliwości,

że

użycie

znamienia

porównawczego

prowadzi

do ograniczenia zakresu kryminalizacji. W przeciwieństwie do znamion ocennych w sensie
ewaluacji, których użycie w ustawie karnej w wielu przypadkach jest po prostu nieodzowne,
jak najbardziej możliwe byłoby takie ukształtowanie typu przestępstwa nadużycia zaufania,
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Zob. W. Wolter, Nauka…, s. 94 – 96, tenże, Uwagi o znamionach wymagających ilościowej oceny
w przepisach prawa karnego, PiP 1976, z. 6, s. 25 i n.
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T. Gizbert – Studnicki, Znamiona…, s. 158 - 159.
606
Tamże, s. 162.

237

które nie posługiwałoby się znamieniem porównawczym. Jak zresztą łatwo zauważyć, obecne
rozwiązanie nie jest wcale konstrukcją tradycyjnie stosowaną w polskim systemie prawa
karnego. Warto pokrótce prześledzić jej historyczne tło.
Klasyczne przestępstwo nadużycia zaufania z art. 269 k.k. z 1932 roku i art. 206
d.k.k., a także przestępstwa działania na szkodę spółki (art. 300 § 1 k.h., art. 482 § 1 k.h., art.
585 § 1 k.s.h.) nie uzależniały karalności od wartości wyrządzonej lub możliwej
do wyrządzenia (grożącej) szkody. Kwantyfikator wartości szkody po raz pierwszy został
ujęty w pierwotnym brzmieniu art. 217 § 1 i 2 d.k.k., który przewidywał w typie zasadniczym
odpowiedzialność za wyrządzenie „poważnej szkody”, a w typie kwalifikowanym – „wielkiej
szkody”. Nie wprowadzono wówczas legalnej definicji „poważnej szkody”, co zresztą zostało
pozytywnie odebrane w literaturze. Wskazywano mianowicie, że kwantyfikowanie szkody
winno zależeć każdorazowo od tego w jakim mieniu i w jakiego rodzaju przedsiębiorstwie
szkoda wystąpiła607. Pojęcie „poważnej szkody”, choć pozostawiało w ramach tej regulacji
pewien element niedookreślenia, to jednak i tak zostało zawężone w stosunku do art. 286
§ 1 k.k. z 1932 roku, który służył wcześniej penalizacji niegospodarności i w żadnym stopniu
szkody nie kwantyfikował608.
Ustawodawca nie zdecydował się również wraz z wprowadzeniem pojęć „poważnej
szkody” i „wielkiej szkody” na jednoznaczne ich powiązanie z konstrukcjami mienia znacznej
i wielkiej wartości, które w kodeksie karnym z 1969 roku zostały zdefiniowane kwotowo,
podobnie jak ma to miejsce obecnie609. Tym niemniej, propozycje stosowania analogii
do wartości mienia pojawiały się w interpretacji art. 217 d.k.k. od początku jego
obowiązywania610, choć nie ulega wątpliwości, że miały one znacznie silniejsze zakorzenienie
normatywne w kontekście szkody „wielkiej”, niż „poważnej”. Należy również zauważyć,
że brak definicji legalnej oraz nieostrość sformułowania „poważna szkoda” były oceniane
w literaturze niejednoznacznie. Z jednej strony bowiem wskazywano na niebezpieczeństwo
naruszenia zasady określoności czynu zabronionego w perspektywie lex certa, z drugiej
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Zob. I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, op.cit., s. 681,
Należy zauważyć, że część przedstawicieli literatury uznawała skutek w postaci „poważnej szkody” w istocie
za jedyne znamię skutku przestępstwa z art. 217 § 1 k.k., traktując wyliczone w tym przepisie zniszczenie mienia
i jego nadmierne lub niewłaściwe użycie jako wyłącznie egzemplifikacje „poważnej szkody”, zob. I. Andrejew,
W. Świda, W. Wolter, op.cit., s. 681, H. Popławski, Karalna niegospodarność…, s. 43 i n., R. Rogala, op.cit.,
s. 85. W konsekwencji nie stanowiło w takim ujęciu realizacji znamion przestępstwa doprowadzenie
do zniszczenia mienia, które nie stanowiło poważnej szkody. Za taką wykładnię przemawiały istotne względy
gwarancyjne, choć jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu kodeksu karnego, nie taki był zamiar
ustawodawcy.
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Zob. art. 120 § 9 d.k.k.
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Zob. m.in. H. Popławski, Karalna niegospodarność…, s. 46, O. Górniok, Ochrona prawnokarna własności
społecznej w PRL, Katowice 1974, s. 91, W. Wolter, Uwagi…, s. 29 – 30.
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jednak strony podnoszono, że ustawowe zadekretowanie ścisłej, liczbowej granicy
kryminalizacji, jak miało to miejsce w przypadku pojęcia mienia znacznej wartości, również
nie jest rozwiązaniem optymalnym, prowadzi bowiem do wyciągania fundamentalnie
odmiennych konsekwencji prawnych w przypadkach bliskich owej ustawowej granicy611.
Ma to, rzecz jasna, szczególne znaczenie wówczas, gdy tego rodzaju znamię ilościowe
przesądza o realizacji typu zasadniczego, a więc reguluje zakres kryminalizacji w ogóle.
Pojęcia poważnej i wielkiej szkody na gruncie art. 217 § 1 i 2 d.k.k. szybko stały się
przedmiotem

wypowiedzi

Sądu

Najwyższego

w

postaci

wytycznych

wymiaru

sprawiedliwości i praktyki sądowej, w których przyjęto interesujący punkt widzenia612. Sąd
Najwyższy stanął mianowicie na stanowisku, zgodnie z którym terminy te winny pozostać
niedookreślone. Przyjął jednocześnie, że w ocenie szkody jako „poważnej” lub „wielkiej”
należy brać pod uwagę dwie okoliczności, a mianowicie jej wartość wyrażoną w liczbach
bezwzględnych oraz stosunek w jakim pozostaje ona do rozmiarów działalności gospodarczej,
w związku z którą powstała. Przy czym w żadnej z przywołanych uchwał Sąd Najwyższy nie
wskazywał wyraźnie, jakie są wzajemne relacje pomiędzy tymi dwoma czynnikami,
przyjmując jednak liczbowo określoną granicę, poniżej której szkoda nigdy nie mogła zostać
uznana odpowiednio za „poważną” lub „wielką”. Wydaje się, że ujęcie to należy rozumieć
w ten sposób, że wytyczono granicę kwoty, poniżej której wyrządzenie szkody pozostawało
bezkarne na gruncie art. 217 § 1 d.k.k., względnie poniżej której niedopuszczalne było
zastosowanie typu kwalifikowanego613, jednocześnie w przypadkach jej przekroczenia
pozostawiając sądom powszechnym możliwość wykluczenia odpowiedzialności karnej
wówczas, gdyby nawet tak wysoka wartość mierzona w liczbach bezwzględnych, nie była
doniosła z perspektywy rozmiaru działalności danego podmiotu. Należy zresztą zauważyć,
że żadnych innych wskazówek, w szczególności co do oceny proporcji pomiędzy szkodą
a rozmiarem działalności, Sąd Najwyższy nie sformułował. Rozwiązanie to oceniono
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O. Górniok, H. Popławski w: O. Górniok et al., Prawo karne…, s. 170, W. Wolter, Uwagi…, s. 26 – 27,
tenże, Sądowe zastępowanie ilościowych znamion ocennych przez znamiona określone liczbowo, PiP 1977,
z. 1, s. 6 – 7, zob. również O. Górniok, glosa do uchwały SN składu 7 sędziów z dnia 12 października 1990 roku,
V KZP 27/90, PiP 1991, z. 11, s. 116, I. Andrejew, Liczebniki w typizacji, Studia Iuridica 1982, z. X, s. 135.
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Zob. uchwała SN Izby Karnej i Wojskowej z dnia 27 lutego 1976 roku, VI KZP 10/76, LEX nr 19109,
uchwała SN Izby Karnej i Wojskowej z dnia 20 lipca 1983 roku, VI KZP 24/83, LEX nr 22553, uchwała SN
Izby Karnej i Wojskowej z dnia 26 czerwca 1989 roku, VI KZP 28/87, LEX nr 20359.
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W uchwale z dnia 27 lutego 1976 roku granicę tą dla szkody „poważnej” była kwota 50 000 złotych,
a dla szkody „wielkiej” – kwota 200 000 złotych. W uchwale z dnia 20 lipca 1983 kwoty te miały odpowiednio
wartości 150 000 zł i 600 000 zł, a w uchwale z dnia 26 czerwca 1989 roku granicę szkody „poważnej”
określono na kwotę 2 000 000 złotych. Każdorazowo więc wartość wielkiej szkody była relatywizowana
do aktualnej definicji mienia wielkiej wartości.
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w literaturze pozytywnie, jako z jednej strony usuwające wątpliwości co do naruszenia zasady
lex certa, a z drugiej pozostawiające sądom istotny zakres swobody614.
Zasadnicze zmiany w zakresie używania znamion porównawczych w kontekście
szkody majątkowej wprowadziła ustawa o ochronie obrotu gospodarczego, którą uchylono
art. 217 d.k.k., wprowadzając jednocześnie nową regulację nadużycia zaufania (art.
1 u.o.o.g.). W rozwiązaniu tym zrezygnowano z posługiwania się pojęciami „poważnej”
i „wielkiej” szkody i w typie zasadniczym zastąpiono je pojęciem „znacznej szkody”,
a w typie kwalifikowanym z § 3 wprost określono rozmiar szkody za pomocą precyzyjnej
kwoty pieniężnej. Jednocześnie należy pamiętać, że w ówczesnym stanie prawnym kodeks
karny nie definiował już kwotowo pojęć mienia znacznej i wielkiej wartości, bowiem art. 120
§ 9 d.k.k. został skreślony zgodnie z art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 23 lutego 1990 roku o zmianie
Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw615. W konsekwencji definicję tego pojęcia
pozostawiono orzecznictwu, głównie zresztą z przyczyn technicznych, a mianowicie
z powodu gwałtownie postępującej w ówczesnym czasie utraty siły nabywczej pieniądza.
Wykładni terminu „mienie znacznej wartości” dokonał Sąd Najwyższy w uchwale
z dnia 12 października 1990 roku, V KZP 27/90616. W judykacie tym wskazano,
że w ówczesnej sytuacji ekonomicznej niemożliwe było dalsze utrzymywanie sztywnej
granicy tego pojęcia i wskazano, że powinno ono uwzględniać aktualne – zmieniające się –
przeciętne

ceny

rynkowe,

płace

i

koszty

utrzymania.

Ostatecznie

stwierdzono,

że w warunkach gospodarki rynkowej najbardziej uchwytnym i praktycznym wskaźnikiem,
do którego należy się odwoływać w tym kontekście, jest zmieniające się przeciętne
wynagrodzenie. Jednocześnie Sąd Najwyższy wskazał orientacyjną kwotę, mającą przesądzać
o realizacji znamienia mienia znacznej wartości za pomocą następującego rozumowania.
Mianowicie zauważył, że ustawowa definicja z art. 120 § 9 d.k.k. pozostawała dotychczas
w takiej relacji do przeciętnego wynagrodzenia pracowników w gospodarce uspołecznionej,
że ustawowy przelicznik kształtował się w granicach od 50 do 26 takich przeciętnych
wynagrodzeń. W konsekwencji, podnosząc jednocześnie, że z uwagi na całość zapisów
ustawy nowelizującej ówczesny kodeks karny z pewnością intencją ustawodawcy nie było
obostrzenie warunków odpowiedzialności karnej617, Sąd Najwyższy jako orientacyjną granicę
614

Zob. W. Wolter, Sądowe zastępowanie…, s. 7, O. Górniok, glosa do uchwały SN z 20 lipca 1983 roku,
VI KZP 24/83, PiP 1985, z. 2, s. 149, por. również T. Gizbert – Studnicki, Znamiona…, s. 163 – 164.
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Dz.U. z 1990 roku, nr 14, poz. 84.
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LEX nr 20430.
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Nowelizacja ta wprowadzała w prawie karnym wiele rozwiązań łagodzących odpowiedzialność karną,
obniżając granice ustawowego zagrożenia za niektóre przestępstwa czy eliminując niezwykle represyjną
instytucję konfiskaty mienia.
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mienia znacznej wartości wskazał właśnie pięćdziesięciokrotność przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia ustalonego na podstawie ostatnich – w odniesieniu do czasu popełnienia
przestępstwa – urzędowych danych, ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego618. Zasugerował przy tym, że w okolicznościach konkretnej sprawy mogą
zostać wzięte pod uwagę inne jeszcze czynniki, działające jednak wyłącznie na korzyść
sprawcy, takie jak charakter i rodzaj mienia. W istocie więc ujęcie to pozostawiało pewien
zakres swobody sądom powszechnym. Generalnie spotkało się ono – choć nie bez pewnych
zastrzeżeń – z pozytywną reakcją w literaturze619.
Po wejściu w życie ustawy o ochronie obrotu gospodarczego zasadnicze wątpliwości
budziła możliwość analogicznej, a więc parametrycznej, zrelatywizowanej do przeciętnego
wynagrodzenia za pracę, wykładni terminu „znaczna szkoda”. Wskazywano bowiem nadal
na potrzebę uwzględnienia relacji pomiędzy wartością szkody majątkowej a rozmiarem
działalności pokrzywdzonego, choć dostrzeżono, że typ kwalifikowany tego przestępstwa
został ujęty za pomocą sztywnego znamienia liczbowego 620. Ten model wykładniczy,
wywodzący się jeszcze z interpretacji pojęcia „poważnej szkody” na gruncie art. 217
§ 1 d.k.k. został jednak odrzucony przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 czerwca 1995
roku, I KZP 22/95. Najwyższa polska instancja sądowa przyjęła bowiem w pełni akcesoryjne
traktowanie znacznej szkody w stosunku do pojęcia mienia znacznej wartości. W judykacie
tym wskazano, że przy uznaniu szkody za znaczną należy brać pod uwagę kryteria
analogiczne do tych, które uwzględniono w kontekście mienia znacznej wartości w uchwale
z dnia 12 października 1990 roku621. Stwierdzono również, że rezygnacja przez ustawodawcę
z terminu „poważna szkoda” przemawia za dezaktualizacją stanowiska, zgodnie z którym
jako miernik szkody traktowano rozmiar interesów lub działalności gospodarczej
pokrzywdzonego. Uzasadniając ten pogląd Sąd Najwyższy stwierdził, że określenie
„poważna” ma charakter relatywny, podczas gdy pojęcie „znaczna” ma charakter kwotowy.
Nadto powołano się na liczbowe ujęcie szkody w art. 1 § 3 u.o.o.g., wskazując,
że uwzględnienie rozmiaru majątku pokrzywdzonego lub charakteru prowadzonej przez niego
działalności mogłoby prowadzić do sytuacji paradoksalnej, w której kwota przesądzająca
618

Jednocześnie Sąd Najwyższy bardzo wyraźnie stwierdził, że przy obliczaniu wskaźnika mienia znacznej
wartości należy brać pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone na chwilę czynu.
W konsekwencji uznał, że brak jest podstaw do stosowania reguł prawa intertemporalnego z uwagi na zmiany
tej wartości. Do kwestii tej przyjdzie jeszcze powrócić w dalszej części opracowania.
619
Zob. O. Górniok, glosa do uchwały SN składu 7 sędziów z dnia 12 października 1990 roku…, s. 114 i n.
620
Zob. H. Pracki, Nowe rodzaje…, s. 47, O. Górniok, Ustawa…, s. 9, P. Kardas w: K. Buchała et al.,
Komentarz…, s. 26 – 27, tenże, glosa…, s. 121 – 123.
621
Tak też A. Ratajczak, Ochrona obrotu gospodarczego. Komentarz…, s. 21, J. Wojciechowski, Ustawa…,
s. 12 – 13.
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o realizacji typu kwalifikowanego nie mogłaby zostać uznana za realizującą znamię typu
zasadniczego.
Już w tym miejscu należy zauważyć, że przedstawione w uzasadnieniu uchwały
argumenty nie przekonują. W szczególności twierdzenie, jakoby pojęcie „znaczna szkoda”,
w przeciwieństwie do szkody „poważnej”, nie miało charakteru względnego, jest oparte
na nieporozumieniu. Jak bowiem zauważono wcześniej, zarówno przymiotnik „poważny”
jak i „znaczny”, choć intuicyjnie są postrzegane jako denotujące właściwości określonych
przedmiotów, to w rzeczywistości zawsze mają charakter porównawczy i opisują relację
pomiędzy denotowanym obiektem, a innym obiektem622. Przymiotniki te należą również
do tego samego ciągu synonimicznego. Natomiast drugi ze wskazanych argumentów, jak się
wydaje został przez Sąd Najwyższy nadużyty. Odwołanie się do art. 1 § 3 u.o.o.g. przemawia
jedynie za przyjęciem, że szkoda o wartości 2 miliardów złotych zawsze będzie miała
charakter znaczny. Nie oznacza to jednak, że poniżej tej wartości niedopuszczalne byłoby
uwzględnienie rozmiaru majątku lub rozmiaru działalności pokrzywdzonego w kontekście
realizacji znamion typu zasadniczego z art. 1 § 1 u.o.o.g.623.
Wejście w życie obowiązującego kodeksu karnego doprowadziło do zasadniczych
zmian w kryminalizacji nadużycia zaufania w kontekście dookreślenia znamienia szkody
majątkowej. Po raz pierwszy, przynajmniej w pewnym zakresie, odpowiedzialność karna
za nadużycie zaufania ograniczona została wyłącznie do tych przypadków, gdy wiązało się
ono z wyrządzeniem szkody o określonej wartości. Taki był bowiem skutek braku w nowej
kodyfikacji odpowiednika art. 206 d.k.k.624. Po drugie zaś ostatecznie ustawowo
zadekretowano ujęcie, zgodnie z którym przy ocenie wartości szkody należy odwoływać się
do pojęć mienia znacznej wartości i mienia wielkiej wartości. W efekcie realizację znamion
typu zasadniczego (art. 296 § 1 k.k.) warunkuje wyrządzenie znacznej szkody, a więc
odpowiadającej mieniu znacznej wartości, a realizację znamion typu kwalifikowanego (art.
296 § 3 k.k.) warunkuje wyrządzenie szkody w wielkich rozmiarach, a więc odpowiadającej
mieniu wielkiej wartości625. Jednocześnie przy ocenie wartości mienia posłużono się
początkowo definicją parametryczną, zgodnie z którą mienie znacznej wartości przekraczało
w chwili popełnienia czynu zabronionego dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego
622

Zob. T. Gizbert – Studnicki, Znamiona…, s. 159 – 161.
Zob. przekonywającą krytykę uchwały SN w tym zakresie, przeprowadzoną przez P. Kardasa, glosa…, s. 121
– 123.
624
Rzecz jasna kryterium takiego nadal nie zawierał art. 585 § 1 k.s.h., ale należy pamiętać, że przepis ten,
z uwagi na wadliwą konstrukcję jego znamienia podmiotu, na etapie prowadzenia działalności gospodarczej
obejmował ochroną niemal wyłącznie interesy spółek kapitałowych.
625
Zob. art. 115 § 5 – 7 k.k. w pierwotnym brzmieniu, Dz.U. z 1997 roku, nr 88, poz. 553.
623
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wynagrodzenia pracowników, określanego na podstawie kodeksu pracy626, a mienie wielkiej
wartości – tysiąckrotną wysokość.
Z perspektywy kwantyfikatora szkody majątkowej w przestępstwie nadużycia
zaufania istotne dla dalszych rozważań są dwie zmiany normatywne, które zaszły
po uchwaleniu kodeksu karnego. Pierwsza, dokonana ustawą z dnia 5 listopada 2009 roku
o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks
karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw627,
doprowadziła do rezygnacji z definicji parametrycznej na rzecz definicji kwotowej, zgodnie
z którą mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu
zabronionego przekracza 200 000 złotych, a mieniem wielkiej wartości mienie, którego
wartość przekracza 1 milion złotych. Rozwiązanie to stanowiło więc powrót do systemu
stosowanego na gruncie kodeksu karnego z 1969 roku, przy czym w obowiązującym obecnie
kodeksie karnym wyraźnie rozszerzono stosowanie definicji kwotowych również na pojęcie
znacznej i wielkiej szkody majątkowej628. Należy zresztą zauważyć, że rezygnacja z systemu
parametrycznego związana była z faktem, iż od 1 stycznia 2003 roku stosowany uprzednio
miernik w postaci najniższego miesięcznego wynagrodzenia przestał pełnić swoją
waloryzacyjną funkcję, przekształcając się w wielkość stałą, równą kwocie 760 złotych.
W związku bowiem z wejściem w życie ustawy z dnia 10 października 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę629, corocznej weryfikacji podlegało pojęcie
„minimalnego wynagrodzenia za pracę”. Natomiast zgodnie z art. 25 tejże ustawy „ilekroć
w przepisach prawa jest mowa o "najniższym wynagrodzeniu za pracę pracowników" przez
odwołanie się do odrębnych przepisów lub do Kodeksu pracy albo przez wskazanie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej lub ministra właściwego
do spraw pracy jako zobowiązanego do ustalania takiego wynagrodzenia na podstawie
odrębnych przepisów lub Kodeksu pracy, oznacza to kwotę 760 zł”630.
Druga zmiana natomiast, dokonana ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o zmianie
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw631 doprowadziła do uchylenia art. 585

626

Ustawa z dnia 26 czerwca 2974 roku – Kodeks pracy, t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 917 z późn. zm.
Dz.U. z 2009 roku, nr 206, poz. 1589.
628
Natomiast dla prowadzonych tu rozważań nie ma znaczenia nowelizacja art. 115 § 7 k.k. i wprowadzenie
nowego art. 115 § 7a ustawą z dnia 10 lutego 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw, Dz.U. z 2017 roku, poz. 244. W zakresie bowiem definicji szkody majątkowej miała ona jedynie
techniczny charakter.
629
Tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 847).
630
Zob. szerzej J. Majewski, w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część ogólna. Tom I, Komentarz
do art. 53 – 116…, s. 975 – 976.
631
Dz.U. z 2011 roku, nr 133, poz. 767.
627
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k.s.h. oraz podobnych typów przestępstwa działania na szkodę innych podmiotów
konwencjonalnych

oraz

wprowadzenia

jednolitej

konstrukcji

narażającego

na niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody nadużycia zaufania (art. 296 § 1a k.k.). Od chwili
wejścia w życie tej ustawy w całym prawie karnym odpowiedzialność za przestępstwo
nadużycia zaufania jest więc uzależniona od przekroczenia przez wyrządzoną lub choćby
tylko grożącą szkodę kryterium znaczności.
Po

prześledzeniu

historycznych

uwarunkowań

stosowania

w

polskim

ustawodawstwie kwantyfikatora szkody majątkowej można przystąpić do jego oceny.
Przebiegać ona będzie na trzech płaszczyznach. Po pierwsze należy rozważyć, czy w ogóle
uzależnienie karalności za nadużycie zaufania od przekroczenia określonej wartości szkody
jest rozwiązaniem optymalnym. Po drugie niezależnie od tej oceny należy zastanowić się,
czy w

przypadku

stosowania

takiego

kwantyfikatora

lepszym

rozwiązaniem

jest

formułowanie jego legalnej definicji, czy też pozostawienie tej kwestii judykaturze. Nadto
w kontekście definicji sformułowanej w art. 115 § 5 – 7a k.k., należy zastanowić się, czy jest
to ujęcie najbardziej adekwatne.
Pierwsze z zarysowanych wyżej pytań ma w istocie charakter kryminalnopolityczny.
Ograniczenie kryminalizacji do wyrządzenia szkód o wartości powyżej 200 000 złotych może
być postrzegane jako wyraz subsydiarności prawa karnego w sferze obrotu gospodarczego.
Jeśli uznać, że taka była intencja ustawodawcy, to przyznać trzeba, że wykorzystano
mechanizm dość siermiężny. Pozostawiono bowiem poza prawnokarną ochroną w tym
zakresie rozległe interesy majątkowe bardzo wielu podmiotów. Rozwiązanie to wydaje się
tym bardziej wątpliwe, jeżeli uwzględnić obszar penalizacji przestępstw przeciwko mieniu,
spośród których wiele może charakteryzować się podobnym mechanizmem działania
i podobnym stopniem społecznej szkodliwości, a ich karalność jako przestępstw uzależniona
jest od przekroczenia znacznie niższej kwoty pieniężnej (np. sprzeniewierzenie),
bądź też w ogóle nie jest uzależniona od wartości szkody (oszustwo). W związku
z powyższym postuluje się niekiedy całkowitą rezygnację ze stosowania kwantyfikatora
wartości szkody632.
Jak łatwo zauważyć, jego wprowadzenie nastąpiło razem z utworzeniem
nieumyślnego typu nadużycia zaufania. Przestępstwo to można bowiem popełnić zarówno
w każdej postaci zamiaru, jak i nieumyślnie. Na tym również polega różnica pomiędzy
obecnym art. 296 § 1 k.k., a art. 206 k.k. z 1932 roku oraz art. 269 d.k.k. oraz różnica

632

Zob. R. Zawłocki, Karalna niegospodarność…, s. 652, I. Sepioło, op.cit., s. 131.
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pomiędzy nadużyciem zaufania a typami klasycznych przestępstw przeciwko mieniu, które
najczęściej charakteryzują się zamiarem bezpośrednim o szczególnym zabarwieniu.
Rzeczywiście, wprowadzenie odpowiedzialności za przestępstwo nieumyślne radykalnie
rozszerza zakres kryminalizacji, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że zdecydowana
większość szkód w obrocie gospodarczym wynika po prostu z nietrafionych inwestycji, a nie
intencjonalnych zachowań agentów. W konsekwencji uniezależnienie odpowiedzialności
karnej od wartości szkody wobec istnienia typu nieumyślnego budziłoby fundamentalne
wątpliwości z perspektywy konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Postulat rezygnacji
z nieumyślnego typu nadużycia zaufania, prezentowany w literaturze od dawna, jawi się
zresztą jako uzasadniony niezależnie od kwestii wątpliwości związanych z kwantyfikatorem
szkody633.
Nawet jednak perspektywa ograniczenia kryminalizacji z uwagi na charakterystykę
podmiotową nadużycia zaufania nie powinna prowadzić do jednoznacznego postulatu
rezygnacji z jakiegokolwiek kwantyfikatora szkody majątkowej. Stanowiłoby to bowiem
radykalne rozszerzenie zakresu odpowiedzialności karnej na zachowania z perspektywy
chronionego dobra prawnego jednoznacznie błahe. I tutaj warto posłużyć się analogią
w stosunku do klasycznych przestępstw przeciwko mieniu, spośród których względem
większości

zastosowano

mechanizm

tzw.

przepołowienia,

a

więc

częściowej

kontrawencjonalizacji z uwagi na wartość mienia. Rezygnacja ze znamienia porównawczego
wymagałaby zastosowania alternatywnego mechanizmu radzenia sobie ze sprawami
drobnymi, w postaci np. klauzuli ścigania na wniosek634 lub jakiegoś swoistego wyjątku
od zasady legalizmu ścigania. Wydaje się bowiem, że art. 1 § 2 k.k. nie zapewniałby
tak ukształtowanemu typowi czynu zabronionego potrzebnej funkcjonalności635.
Ponieważ jednak zasadnicza modyfikacja art. 296 k.k. w zakresie znamion
podmiotowych wydaje się być mało prawdopodobna, należy się pogodzić z istnieniem
kwantyfikatora szkody majątkowej. Nie oznacza to jednak wcale, że powinien on być
w ustawie w sposób jednoznaczny zdefiniowany, a także jaką formułę winna mieć taka
definicja. Warto bowiem zauważyć, że nawet bardzo podobne znamiona porównawcze nie
zawsze posiadają definicję legalną. Przykładem takim jest pojęcie znacznej ilości środków
odurzających

lub

substancji

psychotropowych,

633

stanowiące

znamię

wielu

typów

Zob. I. Sepioło, op.cit., s. 205.
Wydaje się, że grupa osób uprawnionych do złożenia wniosku o ściganie winna być jednak szersza
niż ma to miejsce w art. 296 § 4a i obejmować również np. wierzycieli pokrzywdzonego.
635
Natomiast z uwagi na treść art. 37a k.k. nie wydaje się, aby konieczna była wówczas modyfikacja granic
ustawowego zagrożenia karą.
634
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kwalifikowanych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii636. W kontekście definiowania tego
rodzaju znamion od dawna wskazuje się, że z jednej strony klasyczna ustawowa definicja
prowadzi do radykalnie odmiennego traktowania podobnych przypadków granicznych
oraz eliminuje zakres – często bardzo potrzebnej – dyskrecjonalności sądu, natomiast
z drugiej strony wykazuje istotne zalety z perspektywy konstytucyjnej zasady nullum crimen
sine lege certa. Brak ustawowej definicji znamienia ocennego może być traktowany jako
naruszenie konstytucyjnej zasady określoności czynu zabronionego637.
Wydaje się jednak, że taka alternatywa nie do końca oddaje istotę badanego
problemu. Nie zawsze bowiem wykorzystanie przez ustawodawcę definicji legalnej
prowadzić będzie do całkowitego usunięcia wątpliwości związanych z zasadą nullum crimen.
Problem ten wynikać może z wykorzystania pojęć nieostrych w samej definicji638,
bądź też z zastosowania definicji o budowie innej niż klasyczna definicja równościowa, np.
definicji cząstkowej639, przez postulaty, itd.
Jak

podkreślono

wcześniej,

znamiona

o

charakterze

ocennym

stanowią

w rzeczywistości grupę bardzo różnorodną. W przypadku części z nich w ogóle nie jest
możliwe skonstruowanie zamkniętego katalogu kryteriów oceny danego znamienia. Taki
charakter będą miały znamiona ocenne w sensie ewaluacji, a więc odwołujące się do pewnego
emocjonalnego stosunku do określonego zdarzenia. W konsekwencji nie jest w ogóle
możliwe skonstruowanie operatywnej definicji klasycznej takich pojęć jak „szczególne
okrucieństwo”, „pornografia”, itp., a często nawet wskazanie zamkniętego katalogu
okoliczności, które należy brać pod uwagę przy ocenie takiego znamienia. Dlatego
też ustawodawca rzadko definiuje znamiona ocenne w sensie ewaluacji, a jeżeli już to robi,
posługuje się definicją cząstkową, z różnym zresztą skutkiem640.
Inaczej natomiast przedstawia się sprawa w przypadku znamion ocennych w sensie
estymacji. Wykładnia tego rodzaju znamion w pewnych przypadkach sprowadza się bowiem
do zastąpienia określonego pojęcia nieostrego właściwym liczebnikiem, czy też precyzyjniej
określonym zbiorem wartości. Sąd, aby stwierdzić, czy określona wartość szkody

636

Zob. art. 53 ust. 2, art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 3, art. 58 ust. 2, art. 62 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 1030).
637
Zob. np. M. Rodzynkiewicz, Modelowanie pojęć…, s. 48 – 54, T. Kozioł, glosa do wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 14 lutego 2012 roku, P 20/10, PiP 2013, z. 5, s. 131 i n.
638
Zob. np. definicja przestępstw podobnych z art. 115 § 3 k.k. lub definicja osoby najbliższej z art. 115
§ 11 k.k., posługująca się nieostrym pojęciem osoby pozostającej we wspólnym pożyciu.
639
Zob. np. art. 115 § 9 i § 15 k.k.
640
W konsekwencji definicje takich pojęć mają często niewielką wartość eksplanacyjną, wskazując jedynie
zestaw kryteriów, którymi w ocenie określonego znamienia może (lub nie może) posługiwać się interpretator,
zob. np. definicję wypadku mniejszej wagi, zawartą w art. 53 § 8 k.k.s.
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ma charakter „znaczny”, bądź aby uznać, że określona ilość posiadanego przez oskarżonego
środka odurzającego w postaci np. marihuany stanowi „ilość znaczną”, musi jedynie
zrekonstruować zakres wartości stanowiących desygnaty owej „znacznej wartości”
lub „znacznej ilości” i sprawdzić, czy analizowane zdarzenie w tym zakresie się mieści.
Posługując się natomiast terminologią T. Gizberta – Studnickiego można powiedzieć,
że funkcją definicji legalnych znamion porównawczych jest identyfikowanie referentów
relacji porównawczych, a więc przedmiotów czy wartości w stosunku do których dane znamię
ma mieć charakter „większy”, „mniejszy”, itp.641. W istocie w przypadkach definicji, które
liczbowo identyfikują przedmiot porównania, nie mamy do czynienia ze znamieniem
nieostrym, a jedynie z przykładem wykorzystania techniki rozczłonkowania treściowego
normy prawnej.
Z drugiej jednak strony łatwo zauważyć, że w przypadku wielu znamion
porównawczych definicji ustawowych nie przewidziano, a pomimo to nieostrość
odpowiednich wyrażeń, wynikająca z braku identyfikacji referatu relacji porównawczej
w ustawie, jest eliminowana na drodze wykładni dokonywanej przez sądy. I tak w kontekście
np. pojęcia „choroby długotrwałej” w orzecznictwie wskazywano, że jest to choroba trwająca
dłużej niż 6 miesięcy642. W kontekście natomiast pojęcia znacznej ilości środków
odurzających lub substancji psychotropowych wskazuje się, że jest to ilość, która wystarcza
do jednorazowego odurzenia się co najmniej kilkudziesięciu osób643. W obydwu więc
przypadkach wskazano wyraźnie dolną granicę realizacji znamienia ocennego, w istocie
również eliminując jego nieostrość.
Wydaje się, że w przypadku tych znamion porównawczych, gdzie kryteria
wyznaczania ich zakresu desygnatów są możliwe do jasnego ustalenia, a więc gdzie możliwe
jest skonstruowanie in abstracto przedmiotu porównania, należy postulować zawarcie
w ustawie odpowiedniego doprecyzowania w postaci definicji legalnej. Wówczas bowiem
ochrona wartości w postaci elastyczności orzecznictwa w istocie w ogóle nie jest potrzebna.
Jeżeli bowiem kryteria wartościowania mogą być z góry określone, nie mamy do czynienia
z pozytywnie ocenianą elastycznością, umożliwieniem sądom dostosowania reakcji
karnoprawnej do konkretnego przypadku, ale z arbitralnością ustalanej przez sądy granicy
znamienia porównawczego i w konsekwencji naruszeniem zasady trójpodziału władzy
poprzez przerzucanie na sąd kompetencji zarezerwowanych dla ustawodawcy. Doskonałym
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T. Gizbert – Studnicki, Znamiona…, s. 162.
Zob. wyrok SN z dnia 6 lipca 1972 roku, Rw 612/72, LEX nr 21498.
643
Zob. postanowienie SN z dnia 1 lutego 2007 roku, III KK 257/06, LEX nr 323801.
642
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przykładem tego rodzaju nieporozumienia jest właśnie pojęcie „znacznej ilości środków
odurzających lub substancji psychotropowych”. Skoro bowiem kryterium traktowania
odpowiedniej ilości jako „znacznej” ma charakter obiektywny i mierzalny (sprowadza się
do obliczenia

ilości

jednorazowych

porcji

konsumenckich

danego

narkotyku),

to dyskrecjonalność władzy sędziowskiej przy ustalaniu granicy znacznej ilości sprowadza się
wyłącznie do określenia jaka ilość owych porcji stanowi ilość „znaczną”. W konsekwencji
brak ustawowej definicji tego pojęcia nie tyle zapewnia elastyczność orzecznictwa,
co prowadzi do arbitralności (to sądy decydują, kiedy dochodzi do realizacji znamion typu
zasadniczego, a kiedy typu kwalifikowanego), a w konsekwencji – naruszenia zasady
trójpodziału władzy oraz niekiedy zasady równości wobec prawa (w przypadku istnienia
rozbieżności w orzecznictwie). W konsekwencji należy uznać, że tego rodzaju znamiona
porównawcze, wówczas gdy ich zdefiniowanie pozostawiono orzecznictwu, mogą godzić
w zasadę nullum crimen sine lege, ale nie tyle w jej aspekcie lex certa, co w aspekcie lex
scripta644.
W konsekwencji należy uznać, że posługiwanie się definicją legalną, która
usuwałaby nieostrość znamienia porównawczego, jest konieczne wówczas, gdy dysponujemy
jednoznacznymi, możliwymi do sformułowania in abstracto kryteriami takiego porównania.
Inaczej natomiast będzie wówczas, gdy kryteria te pozostawać będą niedookreślone
w kontekście odmiennych przypadków. Jako przykład wskazać można w tym miejscu pojęcie
krótkich odstępów czasu z art. 12 k.k. Jeżeliby uznać, że jedynym kryterium oceny jest
długość odstępu czasu pomiędzy poszczególnymi zachowaniami, wchodzącymi w skład
czynu ciągłego, wówczas termin ten winien zostać w ustawie zdefiniowany. Natomiast jeżeli
uznalibyśmy, że należy wziąć pod uwagę również inne względy, np. rodzaj, charakterystykę
poszczególnych zachowań (np. ich jednorodność lub różnorodność, modus operandi sprawcy,
charakterystykę typu czynu zabronionego realizowanego w warunkach ciągłości), wówczas
zapewne skonstruowanie legalnej definicji byłoby zbędne lub niefunkcjonalne. Inaczej
bowiem należałoby traktować to pojęcie w kontekście np. dokonywania cyklicznych
kradzieży kieszonkowych, a inaczej w kontekście przestępstw wymagających dłuższych
przygotowań, np. oszustw kredytowych. Z tego również powodu ustawodawca nie konstruuje
definicji ustawowych znamion ocennych w sensie ewaluacji. Nie sposób bowiem
644

Co znamienne, Trybunał Konstytucyjny badając problematykę zgodności terminu „znaczna ilość środka
odurzającego lub substancji psychotropowej” z wzorcem z art. 42 ust. 1 Konstytucji, kwestii tej w ogóle nie
badał w perspektywie lex scripta. W konsekwencji uznał, że ponieważ sformułowanie to jest jednolicie
rozumiane w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest ono zgodne z wzorcem. Zob. wyrok TK z dnia 14 lutego
2012, P 20/10, LEX nr 1110344.
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wyczerpująco

wskazać

kryteriów

oceny „szczególnego

okrucieństwa”,

„motywacji

zasługującej na szczególne potępienie” czy „istotnego zeszpecenia”.
Kwantyfikatory

szkody

majątkowej

zawsze

były

ustalane

na

podstawie

obiektywnych kryteriów, do czego zresztą zmusza właśnie majątkowy charakter szkody.
Wydaje się również, że odpowiedni, zamknięty zestaw kryteriów kwantyfikowania szkody
jest możliwy do wskazania. W konsekwencji rozwiązanie, zgodnie z którym znaczna i wielka
szkoda majątkowa są wprost definiowane w ustawie, należy uznać za prawidłowe. Natomiast
sama treść definicji może budzić pewne wątpliwości.
W istocie można bowiem zarysować trzy modele definiowania znacznej (i wielkiej)
szkody majątkowej. Model pierwszy, który można nazwać ryczałtowym, odwołuje się
do konkretnego przedziału wartości pieniężnych. Szkodą odpowiednio znaczną i wielką
byłaby w takim ujęciu odpowiednia wartość wyrażona w walucie polskiej, mieszcząca się
w określonym przedziale. Model ten może funkcjonować w dwóch wariantach: kwotowym
i parametrycznym. W skrócie wariant kwotowy polega na wskazaniu odpowiedniej sumy
pieniężnej, której osiągnięcie (bądź przekroczenie) przesądza o realizacji znamienia
ocennego, natomiast wariant parametryczny polega na odwołaniu się do określonej zmiennej,
ustalanej na podstawie innych przepisów, uwzględniającej utratę siły nabywczej pieniądza
i podlegającej okresowym zmianom,645.
Model drugi, który określić można mianem stosunkowego, nie odwołuje się
do określonej sumy pieniężnej, ale do innego, względnego kryterium w postaci np. rozmiaru
interesów gospodarczych pokrzywdzonego, biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa,
ilość zaangażowanego kapitału, itp.646. W konsekwencji przy jego zastosowaniu ta sama
kwota szkody może w pewnych przypadkach mieć charakter znaczny lub wielki, w zależności
od określonych współczynników właściwych dla spraw majątkowych mandanta. Przy tym
można sobie wyobrazić wiele wariantów definicji zgodnej z modelem stosunkowym,
od wskazującej jedynie kryterium i pozostawiającej jego ocenę sądowi orzekającemu,
do rozmaitych mniej lub bardziej skonkretyzowanych operacji arytmetycznych (np.
645

W literaturze wskazuje się, że funkcję taką mogą pełnić co najmniej trzy mierniki: średnioroczny wskaźnik
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany w formie komunikatu Prezesa GUS na podstawie art.
94 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 1270 z późn. zm.), przeciętne wynagrodzenie miesięczne
w gospodarce narodowej, ogłaszane w formie komunikatu Prezesa GUS na podstawie art. 5 ust. 7 Ustawy z dnia
4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 1316)
oraz minimalne wynagrodzenie za pracę, którego mechanizm wyznaczania określa Ustawa z dnia
10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 847
z późn. zm.), zob. P.M. Dudek, op.cit., s. 81 – 83.
646
Zob. stosowanie powyższego modelu na gruncie art. 1 u.o.o.g., O. Górniok, Ustawa…, s. 9, P. Kardas,
glosa…, s. 121 – 123.
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wyrażenie kwantyfikatora szkody jako jej stosunku do np. rocznego obrotu, całości majątku,
itp.). Wydaje się zresztą, że stosując drugi model pożądane jest raczej ogólne definiowanie
kwantyfikatora szkody, niż jego precyzja, sprowadzająca rolę sądu w jego wyznaczaniu
do przeprowadzenia odpowiedniej operacji arytmetycznej.
Wreszcie w ramach modelu trzeciego (mieszanego) można sobie wyobrazić rozmaite
odmiany łączenia dwóch powyższych modeli. Przykładem takiego rozwiązania jest
konstrukcja przyjęta w uchwale SN z dnia 27 lutego 1976, podjętej w kontekście pojęcia
poważnej szkody z art. 217 § 1 d.k.k.647. W zaprezentowanym tam ujęciu warunek ryczałtowy
(kwotowy) oraz stosunkowy zostały ujęte w postaci koniunkcji, a więc aby przyjąć, że szkoda
majątkowa miała znaczny charakter konieczne było po pierwsze stwierdzenie, że jej wartość
przekraczała 50 tysięcy złotych, a po drugie – że była ona duża w stosunku do rozmiarów
prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą powstała.
Przechodząc do oceny obowiązującego obecnie rozwiązania należy stwierdzić,
że ma ono wyraźne wady. Po pierwsze więc w sposób zdecydowanie uprzywilejowany
traktuje duże podmioty gospodarcze. Graniczna kwota 200 000 złotych, w przypadku
pewnych typów działalności, gdy nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku
dotyczy niewielkich podmiotów, wydaje się być stosunkowo wysoka. W konsekwencji
poważne patologie życia gospodarczego, zachowania prowadzące nieraz do likwidacji
lub upadłości określonych podmiotów, w ogóle nie będą penalizowane648. Prowadzi
to również do innej, szczególnej konsekwencji, a mianowicie swoistego zmniejszenia
„marginesu błędu” dla dużych przedsięwzięć. Wyrządzenie szkody w kwocie np. 2 milionów
złotych przy realizacji inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych w pewnych
przypadkach może być sprawą zupełnie bagatelną, choć zachowanie takie – pod warunkiem
realizacji pozostałych znamion – kwalifikować należałoby na podstawie typu z art. 296
§ 3 k.k. Dlatego też model stosunkowy lub mieszany kwantyfikatora szkody byłby
rozwiązaniem zdecydowanie bardziej optymalnym. Kwantyfikator wartości szkody może
mieć istotne znaczenie gwarancyjne jako pewien minimalny próg, przede wszystkim
w kontekście przestępstw nieumyślnych, natomiast wydaje się, że brak jest jakichkolwiek
racji za konstruowaniem kolejnego progu, odwołującego się do wielkiej wartości szkody.
Wartość szkody jest bowiem tylko jedną z okoliczności branych pod uwagę przy wymiarze
kary i wydaje się, że nie powinna ona mieć znaczenia pierwszorzędnego. Równie istotne będą
takie kwestie jak strona podmiotowa i motywacja sprawcy, rodzaj i waga nadużytego
647
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Uchwała SN Izby Karnej i Wojskowej z dnia 27 lutego 1976 roku, VI KZP 10/76, LEX nr 19109.
Por. I. Sepioło, op.cit., s. 131.
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uprawnienia lub niedopełnionego obowiązku, a także skutki przestępstwa dla dalszej
działalności gospodarczej mandanta.
Nadto negatywnie należy również ocenić decyzję ustawodawcy o powrocie
do kwotowej definicji mienia znacznej i wielkiej wartości, a w konsekwencji tak samo
kwantyfikowanej szkody. Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy dnia
5 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania
karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy i niektórych
innych ustaw649 ustawodawca uznał, że wariant kwotowy definicji mienia znacznej i wielkiej
wartości ułatwia stosowanie prawa przez organy postępowania karnego, zwolnione w takim
wypadku od konieczności dokonywania przeliczeń relacjonowanych do czasu popełnienia
przestępstwa i ówczesnej wysokości wskaźników. Nadto decyzja ta została podjęta w celu
uwzględnienia mającego charakter gwarancyjny postulatu „jednoznaczności przepisów prawa
karnego o charakterze definicji regulujących, określających okoliczności stanowiące
znamiona ustawowej określoności czynu zabronionego, a także z uwagi na realizację
postulatu określania okoliczności stanowiących warunek karalności czynu w akcie prawnym
rangi ustawy”650.
Argumenty te nie przekonują. Nie ulega wątpliwości, że definicja, która nie odsyła
do innych aktów prawnych jest łatwiejsza do stosowania – dekodowanie normy
sankcjonującej wymaga bowiem wówczas wyłącznie interpretacji kilku różnych przepisów
tej samej ustawy. Tymczasem w przypadku wariantu parametrycznego modelu ryczałtowego
definicja taka zawiera odesłanie do innego aktu prawnego, niekoniecznie mającego ustawowy
charakter. Nie można uznać jednak, aby mechanizm taki prowadził do szczególnych
komplikacji wówczas, gdyby ustawa – jak miało to miejsce przy pierwotnym brzmieniu art.
115 § 9 k.k. – w sposób wyraźny odsyłała do odpowiedniego aktu prawnego. Tego rodzaju
odesłania nie są wcale zjawiskiem rzadkim. Odesłanie – choć nie ujęte expressis verbis
w przepisach kodeksu karnego – funkcjonuje od początku obowiązywania tej ustawy
w przypadku tzw. typów przepołowionych, a więc istotnej grupy przestępstw przeciwko
mieniu. Przykładowo dekodowanie treści normy art. 278 § 1 czy art. 284 § 1 k.k. wymaga
każdorazowo sięgnięcia do odpowiednich regulacji kodeksu wykroczeń (a także, wobec
skonstruowania za pomocą modelu parametrycznego granicy przestępności, również
do aktualnego obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub rozporządzenia Rady Ministrów,
podjętego w trybie art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym
649
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Druk sejmowy nr 2298, Sejm VI kadencji.
Zob. uzasadnienie pierwotnego projektu rządowego, druk sejmowy 1394, Sejm VI kadencji.
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wynagrodzeniu za pracę. Wydaje się bowiem, że definicja odsyłająca do wyraźnie
wskazanego aktu prawnego, wymagająca jedynie przeliczenia wskazanej w takim akcie
prawnym kwoty zgodnie z określonym współczynnikiem, nie traci swojego jednoznacznego
charakteru i spełnia gwarancyjne wymogi zasady nullum crimen sine lege. Co więcej, brak
również podstaw do twierdzenia, że wszystkie okoliczności decydujące o karalności danego
zachowania muszą być opisane w akcie prawnym rangi ustawowej. Ponieważ w polskim
systemie prawnym wszystkie akty prawne przewidujące normy o charakterze generalno –
abstrakcyjnym muszą mieć ustawową podstawę (są wydawane na podstawie przewidzianej
w ustawie delegacji), problem stosowania zasady nullum crimen sine lege scripta
nie sprowadza się do kwestii wyłączności ustawy w sensie formalnym, ale do problemu
dostatecznie precyzyjnej delegacji do wydania aktu o charakterze podustawowym.
Pod pojęciem ustawy w art. 1 § 1 k.k. rozumieć bowiem należy również takie akty prawne,
zawierające normy generalno – abstrakcyjne651.
Tymczasem stosowany obecnie wariant kwotowy wykazuje dość poważne wady,
niedostrzeżone przez ustawodawcę. Należy bowiem zauważyć, że zdefiniowanie określonego
pojęcia poprzez wartość nominalną pieniądza jest nieefektywne z powodu zjawiska inflacji
lub deflacji. Jeśli uwzględnić te procesy to, choć samo znaczenie pojęcia „znacznej”
lub „wielkiej” wartości pozornie jawi się jako stałe, w miarę upływu czasu jego społeczne
znaczenie ulega zmianom z uwagi na zmiany realnej wartości pieniądza652. W rzeczywistości
więc stosowanie wariantu kwotowego definicji ryczałtowej prowadzi do takiego opisania
przedmiotu czynności wykonawczej, który przez upływ czasu zmienia się w niekontrolowany
sposób. W konsekwencji ustawowy wzorzec – wbrew pozorom stałości, wynikającym
z nierozróżniania nominalnej i realnej wartości pieniądza – stale ulega zmianie bez ingerencji
ustawodawcy. W konsekwencji należy uznać, że wariant kwotowy bardziej godzi
w konstytucyjną zasadę określoności czynu zabronionego niż wariant parametryczny653.
651

Zob. R. Dębski, Pozaustawowe znamiona…, s. 21 i n., W. Wróbel, Zmiana normatywna…, s. 119 i n.
oraz wskazywana tam literatura. Stanowisko takie zajmuje również Trybunał Konstytucyjny, zob. wyrok TK
z dnia 20 lutego 2001 roku, P 2/00, LEX nr 46370, wyrok TK z dnia 28 lipca 2009 roku, P 65/07, LEX
nr 521804.
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Zob. P. M. Dudek, op.cit., s. 68 i n. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez tego autora,
aby kwantyfikator „mienia znacznej wartości” i „mienia wielkiej wartości” pozostawał po wprowadzeniu
systemu kwotowego w 2009 roku na tym samym poziomie realnej wartości pieniądza, już w 2013 roku
wskaźniki te winny wynieść odpowiednio 221 307 złotych i 1 106 534 złote, tamże, s. 76. Jak więc łatwo
zauważyć, empiryczne dane nakazują daleko posuniętą nieufność wobec głosów bagatelizujących obecny
poziom inflacji z punktu widzenia definicji ryczałtowych stosowanych w prawie karnym – zob. np. T. Bojarski,
M. Szwarczyk, Uwagi o projektowanym nowym prawie karnym skarbowym w: Z. Niewiadomski (red.)
Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl
2000, s. 45 – 46.
653
P.M. Dudek, op.cit., s. 71 – 72.
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Jak się wydaje, istotnym źródłem niechęci do mechanizmu definicji parametrycznej
są wątpliwości co do stosowania reguł intertemporalnych. Wątpliwości te sprowadzają się
w istocie do pytania, czy zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia (lub innego
miernika) winna być traktowana jako „zmiana ustawy” w rozumieniu art. 4 § 1 k.k.,
a w konsekwencji czy rozpoznający sprawę sąd winien brać pod uwagę również wysokość
takiego wskaźnika w chwili orzekania, której uwzględnienie prowadzić może w pewnych
przypadkach

do

zmiany

kwalifikacji

prawnej

lub

dekryminalizacji

określonego

zachowania654.
Co zaskakujące, problem ten jest rozstrzygany przez Sąd Najwyższy skrajnie
odmiennie w zależności od tego, czy dotyczy on granicy pomiędzy częścią przestępstw
i wykroczeń przeciwko mieniu (tzw. czynami przepołowionymi), w ramach której
ustawodawca odwołuje się do 1/4 minimalnego wynagrodzenia655, bądź też czy dotyczy
parametrycznych definicji „małej”, „dużej” i „wielkiej” wartości oraz wartości tzw.
„ustawowego progu”, również odwołujących się do minimalnego wynagrodzenia, za pomocą
których

ustawodawca

rozgranicza w

kodeksie karnym

skarbowym

wiele typów

zmodyfikowanych przestępstw i wykroczeń skarbowych656.
I tak na gruncie przepisów kodeksu wykroczeń Sąd Najwyższy konsekwentnie stoi
na stanowisku, zgodnie z którym w sprawach dotyczących tzw. typów przepołowionych
należy uwzględniać określony w kodeksie wykroczeń wskaźnik minimalnego wynagrodzenia
za pracę z daty orzekania w przedmiocie odpowiedzialności za taki czyn, a nie z daty jego
popełnienia, o ile ta pierwsza wartość jest względniejsza dla sprawcy. W przypadkach takich
zastosowanie znajduje bowiem norma z art. 4 § 1 k.k. W konsekwencji jeżeli pomiędzy datą
czynu a datą orzekania dojdzie do kontrawencjonalizacji (np. kradzież mienia o określonej
wartości stanie się wykroczeniem), sąd winien dokonać zmiany kwalifikacji prawnej
czynu657. Tymczasem przeciwne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w kontekście definicji
parametrycznych znajdujących się w kodeksie karnym skarbowym. Stwierdził mianowicie,
że „przy ocenie, czy kwota odpowiada „małej wartości” w rozumieniu art. 53 § 14 k.k.s.
654

Zob. w szczególności krytyczne uwagi V. Konarskiej – Wrzosek, Czy utrzymywać kryteria nazwowo –
parametryczne rozwarstwienia czynów karnych skarbowych w kodeksie karnym skarbowym w: V. Konarska –
Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki
kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010, s. 339 i n.,
odmiennie natomiast O. Włodkowski, Rola wskaźnika bazowego „minimalnego wynagrodzenia” w kodeksie
karnym skarbowym w: T. Kalisz (red.) Nowa kodyfikacja prawa karnego. Tom XXVIII, Wrocław 2012, s. 330.
655
Zob. art. 119 § 1 k.w., art. 120 § 1 k.w., art. 122 § 1 k.w., 124 § 1 k.w.
656
Zob. art. 53 §§ 3, 14, 15 i 16.
657
Zob. wyrok SN z dnia 16 lipca 2014 roku, III KK 199/14, LEX nr 1488797, wyrok SN z dnia 6 sierpnia 2015
roku, II KK 209/14, LEX nr 1811975, wyrok SN z dnia 7 września 2017 roku, IV KK 265/17, LEX nr 2376904,
wyrok SN z dnia 15 listopada 2017 roku, IV KK 332/17, LEX nr 2401081.
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stosować należy, zgodnie z brzmieniem tej definicji, wskaźnik wysokości minimalnego
wynagrodzenia obowiązujący w czasie popełnienia czynu, także wtedy, gdy w czasie
orzekania obowiązuje wskaźnik w innej wysokości. Przepis art. 2 § 2 k.k.s. w takim wypadku
nie ma zastosowania658. Należy zauważyć, że jest to ujęcie odmienne, od prezentowanego
dotychczas w literaturze przedmiotu659. Co prawda stylistyka odesłania do wysokości
minimalnego wynagrodzenia jest w przypadku przepisów kodeksu wykroczeń i kodeksu
karnego skarbowego nieco inna. W tym drugim przypadku ustawodawca wyraźnie wskazuje
bowiem, że chodzi tu o wartość „w czasie popełnienia czynu zabronionego”, podczas
gdy doprecyzowania takiego brakuje w przepisach kodeksu wykroczeń. Wydaje się jednak,
że nie jest to kwestia pierwszorzędna. Przyjęcie bowiem, że zmiana wysokości minimalnego
wynagrodzenia stanowi zmianę ustawy w rozumieniu art. 2 § 2 k.k.s. nakazywałoby
i tak zweryfikowanie takiej wartości, oszacowanej na chwilę czynu 660. Argument ten zresztą
w cytowanym wyżej orzeczeniu Sądu Najwyższego ma charakter co najwyżej poboczny,
sąd kasacyjny wyraźnie bowiem zaznacza, że ewentualny wzrost omawianego wskaźnika
po popełnieniu czynu zabronionego, a przed jego osądzeniem, nie jest zmianą ustawy
obligującą do rozważenia zastosowania zasady lex mitior.
Wydaje się, że za prawidłowe należy uznać drugie z zaprezentowanych ujęć. Należy
bowiem wskazać, że stosowanie zasady lex mitior w kontekście przepisów blankietowych
oraz regulacji nie należących do sfery prawa karnego, nie może być bezwarunkowe661.
Dostrzega się mianowicie w literaturze różnicę pomiędzy zmianą normatywną dokonaną
z uwagi na zmianę stanu faktycznego, z którym powiązane są określone regulacje niemające
charakteru prawnokarnego, a zmianą wynikającą z odmiennej oceny aksjologicznej,
kryminalnopolitycznej

danego

zachowania662. W

tym

drugim

bowiem

przypadku

za stosowaniem stanu prawnego względniejszego dla sprawcy przemawia zasada równości.
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Wyrok SN z dnia 29 listopada 2017 roku, V KK 229/17, LEX nr 2416432. Odmienne stanowisko zajął
uprzednio Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 stycznia 2008 roku, V KK 218/07, LEX nr 370297, a także
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2001 roku, P 2/00, stwierdzając, że jeśli „sprawca dopuścił
się czynu, który w chwili jego popełnienia – według obowiązujących stawek podatku akcyzowego i wysokości
najniższego wynagrodzenia – był przestępstwem skarbowym, lecz następnie – na skutek obniżenia stawek
podatku lub podwyższenia minimalnego wynagrodzenia – czyn ten przestał być przestępstwem, a stał się
wykroczeniem, albo wręcz nastąpiła jego depenalizacja, zmiana ta zadziała na korzyść sprawcy”.
659
Zob. stanowiska zwolenników stosowania art. 2 § 2 k.k.s. do tych przypadków: V. Konarska-Wrzosek,
Czy utrzymywać…, s. 340 – 342, G. Łabuda w: P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy.
Komentarz, Warszawa 2017, s. 48 – 49, O. Włodkowski, Z problematyki kolizji ustaw w czasie w kodeksie
karnym skarbowym w: J. Warylewski (red.), Czas i jego znaczenie w prawie karnym. Materiały z ogólnopolskiej
konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego
oraz Psychiatrii Sądowej, Wydział Prawa i Administracji UG, Gdańsk 2007, s. 406 – 407.
660
Zob. V. Konarska – Wrzosek, Czy utrzymywać…, s. 340 – 341.
661
Zob. W. Wróbel, Zmiana normatywna…, s. 582 – 589.
662
Tamże, s. 584 – 585.
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Tymczasem w interesującym nas zakresie zmiana normatywna nie jest wcale powiązana
ze zmianą kryminalnopolitycznej oceny danego zachowania. Zmiana wysokości minimalnego
wynagrodzenia np. w 2018 roku odzwierciedla zmianę siły nabywczej pieniądza, która
następowała systematycznie w poprzednim roku i nie prowadzi bynajmniej do zmiany oceny
stopnia społecznej szkodliwości czynu, który został popełniony np. w roku 2015. Traktowanie
tego rodzaju zmiany jako relewantnej z punktu widzenia art. 4 § 1 k.k. wynika
z nierozróżniania nominalnej i realnej wartości pieniądza. Nie ulega bowiem wątpliwości,
że kradzież kwoty 500 złotych w roku 2015, kiedy kwota minimalnego wynagrodzenia
za pracę wynosiła 1750 złotych cechuje się wyższym stopniem społecznej szkodliwości,
niż kradzież tej samej kwoty w roku 2018, w którym kwota minimalnego wynagrodzenia
za pracę wyniosła 2100 złotych. Realna szkoda wyrządzona takim czynem jest bowiem
istotnie niższa. Nie oznacza to wcale odmiennej oceny aksjologicznej czynu popełnionego
trzy lata wcześniej. Uznając, że za takim samym traktowaniem obydwu tych czynów
przemawia zasada równości ulegamy iluzji pieniądza – są to różne zachowania, zasługujące
na odmienną ocenę. W istocie to właśnie stosowanie definicji parametrycznej „uodparnia”
ustawę na jej nieustanne zmiany, choć niewidoczne na pierwszy rzut oka i stabilizuje poziom
represyjności prawa karnego.
W związku z powyższym stanowisko, zgodnie z którym zmiana wartości
minimalnego wynagrodzenia w kontekście takich przepisów jak art. 119 § 1 k.w. czy art. 53
§ 14 – 16 k.k.s., stanowi zmianę ustawy w rozumieniu art. 4 § 1 k.k. lub art. 2 § 2 k.k.s.,
należy uznać za nieuzasadnione. Dlatego też wydaje się, że decyzji o zastosowaniu wariantu
kwotowego w odniesieniu do definicji mienia znacznej i wielkiej wartości, a w konsekwencji
również do znacznej i wielkiej szkody, nie należy uzasadniać problemem ze stosowaniem
reguł intertemporalnych w prawie karnym. Z drugiej strony w przypadku ewentualnego
powrotu do ujęcia parametrycznego, należałoby zrezygnować z pośredniego odesłania
do pojęcia mienia znacznej i wielkiej wartości, a znaczną i wielką szkodę majątkową
zdefiniować autonomicznie tak, aby nie budziła ona wątpliwości w kontekście momentu
oceny wartości szkody, określonego w art. 115 § 5 i 6 k.k. jako czas popełnienia
przestępstwa.
Pozostaje

w

tym

miejscu

rozważenie

jeszcze

pewnych

wątpliwości

interpretacyjnych, które pojawiają się w związku z rozwarstwieniem typów czynów
zabronionych z art. 296 § 1, 3 i 4 k.k. z uwagi na wartość szkody. W literaturze bowiem
przyjmuje się jednoznacznie, że przepis art. 296 § 3 k.k. stanowi typ kwalifikowany
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względem art. 296 § 1 i 2 k.k.663. Wskazuje na to zastosowana przez ustawodawcę
w § 3 technika odesłania do całości znamion typów ujętych w § 1 i 2, wraz z dodaniem
elementu obostrzającego odpowiedzialność karną.
W związku z powyższym pojawia się wątpliwość, czy aby nie mamy do czynienia
z tzw. typem kwalifikowanym przez następstwo. Kwestia ta ma fundamentalne znaczenie
dla zakresu odpowiedzialności karnej z punktu widzenia strony podmiotowej. Dla realizacji
znamion typu kwalifikowanego przez następstwo ustawodawca nie wymaga bowiem objęcia
umyślnością znamienia kwalifikującego (zob. art. 9 § 3 k.k.). Wydaje się jednak,
że przestępstwo z art. 296 § 3 k.k. nie jest typem o którym mowa w art. 9 § 3 k.k. Złagodzony
rygor odpowiedzialności w zakresie strony podmiotowej dotyczy bowiem tych typów czynów
zabronionych, w przypadku których niejako dalszą konsekwencją realizacji znamion typu
zasadniczego jest określony w typie kwalifikowanym skutek. W przypadkach, w których dwa
typy odróżnia jedynie postać karnoprawnie relewantnego skutku, art. 9 § 3 nie znajduje
zastosowania. Szkoda majątkowa w wielkich rozmiarach, o której mowa w art. 296 § 3 k.k.
nie stanowi kolejnego, dalszego następstwa przestępstwa z art. 296 § 1 k.k. Przeciwnie,
wykorzystana technika legislacyjna, odmienna od charakterystycznej dla konstrukcji typów
kwalifikowanych przez następstwo (formuła „jeżeli następstwem czynu określonego…”)
sprowadza się w istocie do powtórzenia części znamion oraz zastąpienia jednego z nich
(„wyrządza jej znaczną szkodę majątkową”) innym („wyrządza szkodę majątkową w wielkich
rozmiarach”). Różnica pomiędzy tymi typami nie dotyczy więc wystąpienia skutku, ale jego
charakterystyki, która stanowi okoliczność statyczną. Interpretację taką wspiera treść art. 296
§ 4 k.k., gdzie konstruując typ nieumyślny odwołano się zarówno do § 1 jak i 3, co prowadzi
do wniosku, że typ z art. 296 § 3 k.k. ma charakter w całości umyślny.
Wobec powyższego należy zadać pytanie, czy aby w ogóle w art. 296 § 3 k.k. mamy
do czynienia z typem kwalifikowanym, czy też może z typem zasadniczym. Gdyby
konsekwentnie aprobować stanowisko, zgodnie z którym typ kwalifikowany winien zawierać
całość znamion typu zasadniczego, a nadto być wzbogacony o dodatkowe znamię
kwalifikujące, nie występujące w przypadku typu zasadniczego664, to można bronić
stanowiska, iż mamy tutaj do czynienia z dwoma typami zasadniczymi 665. Oba opisują
663

Zob. m.in. O. Górniok w: O. Górniok et al., Prawo gospodarcze…, s. 75, T. Oczkowski, Nadużycie
zaufania…, s. 178, P. Kardas, Sporne problemy…, s. 106, R. Zawłocki, w: J. Bojarski et al., System…, s. 487.
664
Bądź też, aprobując konwencję odwołującą się do tzw. teorii znamion negatywnych, typ zasadniczy zawiera
niejako „dorozumiane”, zanegowane znamię kwalifikujące, zob. W. Wolter, Reguły wyłączania wielości ocen
w prawie karnym, Warszawa 1961, s. 27 i n.
665
Zob. np. W. Wolter, Uprzywilejowane typy przestępstw, PiP 1976, z. 1 – 2, s. 105 i n., K. Buchała, A. Zoll,
Polskie…, s. 129 – 130.
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bowiem odmiennie ujęty skutek, raz w postaci wyrządzenia znacznej szkody majątkowej,
a w drugim przypadku – wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach.
Wydaje się jednak, że art. 296 § 3 k.k. statuuje jednak typ kwalifikowany. Nie
przewiduje on bowiem w rzeczywistości odmiennego skutku – szkody innej niż szkoda
majątkowa znacznej wartości, ale dodatkową jej kwalifikację. Ponieważ definicja mienia
znacznej wartości operuje wyłącznie dolną granicą, przy której przekroczeniu znamię to jest
spełnione, należy przyjąć, że czyn zabroniony, którego przedmiotem jest mienie wielkiej
wartości (a w konsekwencji również „szkoda w wielkich rozmiarach”) zawsze stanowi
jednocześnie realizację czynu zabronionego dotyczącego mienia znacznej wartości (resp.:
znacznej szkody). W konsekwencji przepis § 3 przewiduje jedynie dodatkową cechę szkody,
o której mowa w § 1. Wobec powyższego należy uznać, że mamy do czynienia z klasycznym
typem kwalifikowanym przez znamię statyczne. Kwestia ta nie ma zresztą większego
znaczenia praktycznego.
W kontekście takiej podwójnej kwantyfikacji szkody w art. 296 k.k. mogą pojawić
się pewne komplikacje związane z charakterystyką strony podmiotowej czynu zabronionego.
Nie ulega wątpliwości, że jeżeli nie ma różnicy pomiędzy zamiarem sprawcy, a wartością
rzeczywiście wyrządzonej szkody, a także obejmuje on umyślnością wszystkie pozostałe
znamiona, będzie odpowiadał na podstawie typu z art. 296 § 1 k.k.albo art. 296 § 3 k.k. –
w zależności od rozmiaru szkody (względnie na podstawie art. 296 § 2 k.k.). Problem pojawia
się jednak, gdy rozmiar szkody jest większy, niż ten objęty umyślnością sprawcy. Jeżeli
sprawca obejmuje umyślnością wyrządzenie szkody o wartości nie przekraczającej 200 000
złotych, a szkoda którą można mu obiektywnie przypisać będzie przekraczała tę wartość,
może odpowiadać wyłącznie na podstawie typu nieumyślnego (art. 296 § 4 k.k.), a fakt
działania częściowo umyślnego może zostać odzwierciedlony jedynie przy wymiarze kary.
Natomiast w przypadku gdy sprawca obejmuje umyślnością wyrządzenie szkody
przekraczającej wartość 200 000 złotych, ale nie przekraczającej wartości 1 miliona złotych,
jednocześnie wyrządzając szkodę powyżej tej drugiej granicy, jego zachowanie należy
kwalifikować na podstawie art. 296 § 1 k.k. w zw. z art. 296 § 3 i 4 k.k. w kumulatywnej
kwalifikacji. Tylko takie bowiem ujęcie odzwierciedlać będzie całość zawartości bezprawia
takiego czynu. Natomiast gdyby sprawca zamierzał wyrządzić mandantowi szkodę
majątkową w wielkich rozmiarach, a ostatecznie osiągnął tylko skutek w postaci znacznej
szkody majątkowej, zachowanie takie należałoby kwalifikować jako dokonanie przestępstwa
z art. 296 § 1 k.k. (ewentualnie § 2) oraz usiłowanie (udolne lub nieudolne) przestępstwa
z art. 296 § 3 k.k., również w kumulatywnej kwalifikacji.
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3.11. Naprawienie szkody
Konstruując zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwo nadużycia zaufania
ustawodawca

przewidział

dodatkowe

mechanizmy

łagodzenia

lub

wyłączenia

odpowiedzialności karnej, związane z przypadkami naprawienia wyrządzonej przestępstwem
szkody. Zgodnie z art. 296 § 5 k.k. nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania
karnego dobrowolnie naprawił w całości wyrządzoną szkodę. Należy również zauważyć,
że komplementarny względem tego przepisu charakter ma art. 307 § 1 i 2 k.k., zgodnie
z którym wobec sprawcy przestępstwa z art. 296 k.k., który dobrowolnie naprawił szkodę
w całości, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej
wymierzenia, natomiast, a wobec sprawcy, który naprawił szkodę w znacznej części może
zostać zastosowane nadzwyczajne złagodzenie kary. Przepisy te są postrzegane jako przejaw
ograniczonej roli prawa karnego w sferze obrotu gospodarczego666
Przepis art. 296 § 5 k.k. przewiduje więc klauzulę niekaralności, określaną często
w literaturze mianem czynnego żalu667. W istocie instytucja ta charakteryzuje się istotnymi
podobieństwami do konstrukcji czynnego żalu przy usiłowaniu przestępstwa (art. 15 k.k.),
w szczególności zawarciem wymogu dobrowolności naprawienia szkody. Wydaje się,
że to, czy będziemy nazywać ją „swoistym czynnym żalem”, „sui generis czynnym żalem”,
po prostu czynnym żalem czy jedynie klauzulą niepodlegania karze, jest w największym
stopniu uzależnione od przyjęcia określonej definicji tej instytucji, a w szczególności
od przesądzenia, czy do jej istoty należy brak dokonania przestępstwa. Jeśliby bowiem wiązać
konstrukcję czynnego żalu wyłącznie z realizacją znamion form stadialnych (zob. art.
15, 17 i 23 k.k.), a więc z zachowaniem realizowanym przed dokonaniem668, to rzecz jasna
regulacja art. 296 § 5 k.k. pod taką definicję nie podpada. Wydaje się jednak, że w związku
z tendencją do szerokiego rozumienia pojęcia czynnego żalu w polskiej literaturze prawa
karnego, a także z uwagi na istotne podobieństwa treściowe i podobne funkcje, które pełnią
666

Zob. S. Żółtek, Prawo…, s. 335.
Zob. np. J. Majewski, Czynny żal po dokonaniu czynu zabronionego i jego wpływ na odpowiedzialność karną
sprawcy (wybrane zagadnienia) w: J. Majewski, Czynny żal jako okoliczność wpływająca na odpowiedzialność
karną, Warszawa 2018, s. 47 i n. Niektórzy autorzy posługują się pojęciem „swoistego czynnego żalu”,
„czynnego żalu sensu largo”, zob. m.in. A.R. Światłowski, Kompensacyjna funkcja czynnego żalu w kodeksie
karnym z 1997 roku, CzPKiNP 2002, z. 2, s. 153, P. Kardas w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część
szczególna. Tom III…, s. 583, I. Sepioło, op.cit., s. 192, J. Giezek używa sformułowania „swoista instytucja
czynnego żalu”. zob. J. Giezek w: J. Giezek et al., Kodeks karny. Część szczególna…, s. 1176
668
Zob. przegląd stanowisk na ten temat D. Gajdus, Czynny żal w polskim prawie karnym, Toruń 1984,
s. 51 i n., O. Sitarz, Czynny żal związany z usiłowaniem w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna
i kryminalnopolityczna, Katowice 2015, s. 45 i n. Co ciekawe, instytucja ta początkowo związana była ściśle
z zachowaniami podejmowanymi właśnie po dokonaniu przestępstwa, by następnie ulec rozszerzeniu
na zachowania przed jego dokonaniem.
667
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przepisy art. 15, 17 i 23 k.k. z jednej strony i art. 296 § 5 k.k. z drugiej strony, za celowe
należy uznać postrzeganie tego ostatniego przepisu w szerszym kontekście, który nadają
mu właśnie najbardziej typowe konstrukcje czynnego żalu. W istocie bowiem ustawodawca
w art. 296 § 5 k.k. po prostu zrezygnował z jednego z klasycznych warunków korzystania
z bezkarności z uwagi na spełnienie wymogów czynnego żalu, jakim jest zapobieżenie
skutkowi, przewidując zamiast niego obowiązek naprawienia szkody, który w przypadku
przestępstwa z art. 296 k.k. w istocie prowadzi do tożsamych rezultatów. Nie jest to zresztą
jedyny wyjątek od tej zasady, bowiem podobne rozwiązanie, mające charakter czynnego żalu
po popełnieniu przestępstwa przewiduje kodeks karny skarbowy (zob. art. 16 k.k.s.).
W konsekwencji

należy

raczej

uznać,

że

brak

dokonania

czynu

zabronionego,

w szczególności brak wystąpienia skutku, nie stanowi istoty tej instytucji. Przeciwnie, wydaje
się, że kwestia ta jest raczej powiązana z charakterem dobra prawnego podlegającego
ochronie. W konsekwencji ustawodawca rozszerza granice czynnego żalu w przypadku tych
przestępstw, które są skierowane przeciwko dobrom o charakterze łatwo zastępowalnym,
takim jak mienie.
Kryminalnopolityczne znaczenie tego przepisu bywa przedmiotem kontrowersji.
Z jednej strony wskazuje się na jego potencjał do zastępowania reakcji karnoprawnej
kompensacją, podkreślając jego istotną rolę i proponując dalsze złagodzenie przewidzianych
w art. 296 § 5 k.k. rygorów669, natomiast z drugiej strony wskazuje się, że rozwiązanie
to stanowi wyraz zbyt daleko idących, kryminalnopolitycznie nieuzasadnionych ustępstw
wobec sprawcy czynu zabronionego, w szczególności jeśli uwzględnić fakt, że takiej klauzuli
bezkarności nie przewidziano wobec żadnego z przestępstw przeciwko mieniu670.
Wydaje się, że ta druga grupa obaw nie jest uzasadniona. Przeciwnie, art. 296
§ 5 k.k., którego celem jest zastępowanie represji mechanizmami kompensacyjnymi, stanowi
wyraz aktualnego i obiecującego kierunku w prawie karnym, odwołującego się
do eliminowania lub łagodzenia konfliktu pomiędzy sprawcą i pokrzywdzonym (restorative
justice). Należy jednak od razu zauważyć, że konstrukcja art. 296 § 5 k.k. w praktyce –
przynajmniej na etapie postępowania sądowego

– nie funkcjonuje. Co więcej,

w przeprowadzonych badaniach aktowych nie tylko w żadnym z postępowań nie zastosowano
art. 296 § 5 k.k., ale również nie był stosowany art. 307 k.k. Być może jednak przypadki,
669

Zob. T. Oczkowski, J. Lachowski, Sporne problemy…, s. 75, I. Sepioło, op.cit., s. 193.
Zob. R. Zawłocki, Naprawienie szkody jako podstawa uchylenia albo złagodzenia karania za przestępstwa
gospodarcze w: Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody
w świetle kodyfikacji karnych z 1997 roku i propozycji ich zmian, Warszawa 2010, s. 165 – 166, T. Oczkowski,
Nadużycie zaufania…, s. 188 – 190.
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w których doszło do naprawienia szkody, są eliminowane z systemu bądź to na etapie
postępowania przygotowawczego, bądź też (zapewne częściej) w ogóle nie pojawiają się
w orbicie zainteresowania organów ścigania. Wydaje się bowiem, że sposób funkcjonowania
organów ścigania i świadomość różnorodnych niedogodności, które dla podmiotu
gospodarczego wiążą się z prowadzeniem postępowania karnego (w istocie bowiem
czynności postępowania mogą doprowadzić do paraliżu prowadzonej działalności
gospodarczej), przesądzają o tym, że zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
składane jest wyłącznie wówczas, gdy nie ma możliwości polubownego rozwiązania sporu.
Nadto, jak wskazano wcześniej, organy postępowania karnego mają bardzo poważne
trudności z oddzieleniem okoliczności mających wpływ na wysokość wyrządzonej szkody
od okoliczności

związanych

z

jej

redukcją

lub

naprawieniem.

W

konsekwencji

w przypadkach, w których można byłoby mówić o naprawieniu szkody po popełnieniu
przestępstwa, sądy są raczej skłonne przyjmować, że do jej wyrządzenia w ogóle nie doszło.
Należy w tym miejscu również zauważyć, że od nowelizacji kodeksu karnego
z dniem 1 lipca 2015 roku ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks
karny oraz niektórych innych ustaw671, art. 307 k.k. pozostaje niespójny z regulacjami
dotyczącymi nadzwyczajnego złagodzenia kary. Należy bowiem zauważyć, że w przypadku
przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 5 lub niższą (dotyczy to art. 296
§ 1 i 4 k.k.), z uwagi na treść art. 37a k.k. nadzwyczajne złagodzenie kary polega
na odstąpieniu od wymierzenia kary i orzeczeniu środka karnego, środka kompensacyjnego
lub przepadku (art. 60 § 6 k.k.). Wobec powyższego w przypadku tych przestępstw brak jest
w istocie różnicy pomiędzy konsekwencjami naprawienia szkody w całości (art. 307 § 1),
a naprawieniem szkody w znacznej części (art. 307 § 2 k.k.). Natomiast w odniesieniu
do przestępstwa z art. 296 § 2 k.k. nadzwyczajnego złagodzenia kary nie stosuje się z uwagi
na treść art. 60 § 8 k.k. W związku z powyższym wydaje się, że w reakcji na przestępstwo
z art. 296 § 2 k.k. możliwe jest bądź to wymierzenie grzywny lub kary ograniczenia wolności
w ramach ustawowego zagrożenia, na podstawie art. 37a k.k., bądź też jedynie odstąpienie
od wymierzenia kary na podstawie art. 307 § 1 k.k. Do przepisu tego nie znajdzie natomiast
zastosowania art. 307 § 2 k.k.
Przechodząc do analizy przesłanek konstrukcji czynnego żalu z art. 296 § 5 k.k.
należy zauważyć, że fundamentalne wątpliwości budzi zakres jej zastosowania. W literaturze
prawa karnego twierdzi się bowiem, że z dobrodziejstwa bezkarności może skorzystać
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Dz.U. z 2015 roku, poz. 396.
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wyłącznie sprawca przestępstwa nadużycia zaufania, polegającego na wyrządzeniu szkody
majątkowej innej osobie, nie może natomiast sprawca przestępstwa z art. 296 § 1a k.k.672
Wskazuje się bowiem, że warunkiem skorzystania z tej instytucji jest wystąpienie szkody,
którą sprawca winien następnie zrekompensować. Tymczasem w przypadku przestępstwa
z art. 296 § 1a k.k. w ogóle do wyrządzenia szkody nie dochodzi.
Tym niemniej wydaje się, że ujęcie to jest nietrafne. Ustawodawca, konstruując
w tym przepisie klauzulę niepodlegania karze w przypadku naprawienia szkody, miał przede
wszystkim na uwadze ochronę interesów majątkowych mandanta. Takie dobro prawne
ma charakter odtwarzalny, zastępowalny, jest ono łatwe do odtworzenia (w sensie
technicznym, oczywiście pewne szkody z uwagi na ich rozmiar będą nie do powetowania)
i dlatego też przewidziano tak daleko idące ustępstwa dla sprawcy. Z tej perspektywy nie ma
właściwie żadnego znaczenia, czy sprawca zapobiegł szkodzie, uchylił grożące dobru
prawnemu niebezpieczeństwo, czy też naprawił szkodę już wyrządzoną. Efekt bowiem
z punktu widzenia interesów majątkowych mandanta będzie zwykle tożsamy. Co więcej,
gdyby w ten sposób postrzegać regulację z art. 296 § 5 k.k., oznaczałoby to, że w przepisie
tym tkwi fundamentalna niespójność. Narażenie na niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody
praktycznie zawsze będzie poprzedzać jej wyrządzenie. W konsekwencji sprawca realizujący
znamiona przestępstwa z art. 296 § 1 k.k., co do zasady uprzednio dokona przestępstwa z art.
296 § 1a k.k. Przy wąskim ujmowaniu art. 296 § 5 k.k. osoba, która wyrządziła szkodę,
a następnie – nawet po dłuższym okresie czasu – ją zrekompensowała, będzie potraktowana
łagodniej, niż osoba, która co prawda również wykonała wszystkie czynności prowadzące
do szkody, ale dobrowolnie jej zapobiegła, a więc podjęła odpowiednie działania jeszcze
zanim do powstania szkody doszło.
Nadto należy również zauważyć, że w bardzo wielu przypadkach precyzyjne
rozróżnienie pomiędzy wyrządzeniem szkody a jedynie sprowadzeniem bezpośredniego
zagrożenia szkodą będzie niezwykle trudne lub uzależnione od akceptacji węższego
lub szerszego jej ujęcia (tak jak ma to miejsce w przypadku obciążenia pasywami). Również
z tego powodu różnicowanie tych dwóch stanów rzeczy należy uznać za wątpliwe.
Prezentowany w literaturze pogląd prowadzi do jeszcze jednej niespójności. Większość
672

Tak I. Sepioło, op.cit., s. 193, E. Hryniewicz, Karalne działanie…, s. 84, J. Giezek w: J. Giezek et al., Kodeks
karny. Część szczególna…, s. 1176, A. Gałązka w: F. Ciepły et al., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018,
s. 1311, R. Zawłocki w: M. Błaszczyk et al., Kodeks karny. Część szczególna…, s. 819, I. Zgoliński
w: V. Konarska – Wrzosek et al., Kodeks…, s. 1242. Niejednoznacznie natomiast, jak się wydaje nie
wykluczając możliwości zastosowania art. 296 § 5 k.k. do realizacji znamion typu z art. 296 § 1a, wypowiada się
M. Rodzynkiewicz w: M. Goszczyk, A. Opalski (red.), R. Pabis, M. Rodzynkiewicz, A.W. Wiśniewski, Kodeks
spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne, Warszawa 2016, s. 891
– 892.
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przypadków umyślnego stworzenia zagrożenia wyrządzenia szkodą należy traktować jako
usiłowanie popełnienia przestępstwa z art. 296 § 1, 2 lub 3 k.k. Jak wyjaśniono wcześniej, art.
296 § 1a k.k. może znaleźć zastosowanie wyłącznie w tych sytuacjach, w których sprawca nie
działa z zamiarem wyrządzenia szkody, a jedynie z zamiarem stworzenia zagrożenia szkodą.
Tymczasem w przypadku usiłowania, a więc zachowania ze względów podmiotowych
bardziej nagannego, sprawca który niebezpieczeństwo szkody odwróci, będzie mógł
skorzystać z instytucji czynnego żalu przy usiłowaniu, również wyłączającej karalność (art.
15 § 1 k.k.). Tymczasem osoba, która doprowadziła już do powstania bezpośredniego
niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody z dobrodziejstwa czynnego żalu przy usiłowaniu nie
może skorzystać. Również taka perspektywa wydaje się nie do zaakceptowania.
Przepis art. 296 § 5 k.k. należy postrzegać jako swoiste rozszerzenie konstrukcji
czynnego żalu w stosunku do przestępstwa nadużycia zaufania, również na okres po jego
popełnieniu. Wydaje się więc, że należy odejść od jego ścisłej, literalnej wykładni i uznać,
że znajduje on zastosowanie zarówno w przypadkach wyrządzenia szkody, którą następnie
naprawiono, jak i wówczas, gdy sprawca stworzył konkretne zagrożenie szkodą dla interesów
mandanta, a następnie doprowadził do eliminacji tego niebezpieczeństwa. Do przyjęcia takiej
optyki skłania również wprost treść art. 296 § 5 k.k., którego zastosowanie ustawodawca
wyraźnie odnosi do wszystkich typów czynów zabronionych wskazanych w art. 296
§ 1 – 4 k.k. Skoro bowiem zawarto w tym przepisie odesłanie ryczałtowe zamiast odesłania
do poszczególnych jednostek redakcyjnych, to należy uznać, że wykładnia tego przepisu
winna być dostosowana do poszczególnych typów nadużycia zaufania.
Jak już wcześniej podkreślano, w wielu przypadkach niezwykle trudne będzie
odróżnienie od siebie zachowań wpływających na wielkość szkody (w tym ją redukujących)
od zachowań polegających na jej następczym naprawieniu. Zakres zastosowania art. 296
§ 5 k.k. obejmuje bowiem wyłącznie te sytuacje, w których doszło już do wyrządzenia
szkody. W konsekwencji fundamentalne znaczenie dla jego wyznaczenia mają uwagi
na temat momentu czasowego, w którym sytuuje się powstanie skutku. Uprzednio próbowano
takie czasowe granice wyrządzenia szkody wyznaczyć i do tej części pracy wypada w tym
momencie odesłać, choć zaznaczono, że zaproponowane metody nie zawsze będą doskonale
precyzyjne i pozostawiają pewien margines oceny. Nie jest też tak, że kwestia ta nie
ma znaczenia praktycznego, ponieważ zarówno ustalenie przez sąd, że do wyrządzenia
szkody majątkowej nie doszło, jak i stwierdzenie, że sprawca szkodę naprawił, wykluczają
możliwość zapadnięcia wyroku skazującego. Abstrahując od kwestii formalnych związanych
z sentencją wyroku, należy zaznaczyć, że odmienność konsekwencji pojawia się w przypadku
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częściowego tylko zredukowania szkody. Wyklucza ono bowiem bezkarność sprawcy
na etapie po dokonaniu przestępstwa, ale może prowadzić do bezkarności na etapie przed
dokonaniem, z uwagi na niespełnienie kwantyfikatora znacznej wartości szkody.
Należy pamiętać, że sformułowanie „naprawił szkodę” nie musi oznaczać
zachowania polegającego na przetransferowaniu określonych wartości majątkowych
z majątku sprawcy do majątku pokrzywdzonego. Wydaje się dopuszczalne uznanie
za naprawienie wyrządzonej szkody podjęcie wszelkich zachowań, których efektem będzie
eliminacja negatywnych skutków w majątku mandanta. Mogą one polegać na rozwiązaniu
szkodliwej dla niego umowy, doprowadzeniu do wykonania umowy przez dłużnika, itp.
O ile zachowania te będą podejmowane po momencie, w którym do wyrządzenia szkody
doszło, a więc po chwili w której zgodnie z rozsądnym oczekiwaniem mandanta winno było
dojść do zdyskontowania przedsięwzięcia gospodarczego, będą to wszelkie zachowania
eliminujące powstałą uprzednio, negatywnie ocenianą sytuację majątkową mocodawcy.
Pewne wątpliwości w tym kontekście może budzić kwestia ewentualnego
porozumienia pomiędzy sprawcą i pokrzywdzonym co do naprawienia szkody. W literaturze
prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym bezkarność winno zapewniać naprawienie
szkody w takim zakresie, w jakim oczekiwał tego pokrzywdzony673. Należy więc zadać
pytanie, jak w takim ujęciu postrzegać – zdarzające się w praktyce – sytuacje, w których
mocodawca w ogóle nie uważa się za pokrzywdzonego i twierdzi, że nie czuje się
pokrzywdzonym bądź też sytuacje, w których dochodzi np. do umorzenia takiego długu
sprawcy674. Z jednej bowiem strony można zauważyć, że jeżeli omawiana instytucja
ma służyć rozwiązaniu konfliktu między sprawcą a pokrzywdzonym, to racjonalne byłoby
uwzględnienie tego rodzaju porozumień. Co więcej, w przypadku gdy pokrzywdzony
kategorycznie twierdzi, że nie ma żadnych roszczeń względem sprawcy, naprawienie szkody
może być w ogóle niemożliwe, nawet wówczas, gdy sprawca jest na to gotowy. Z drugiej
jednak strony taka perspektywa prowadziłoby do całkowitej subiektywizacji pojęcia szkody
i uzależnienia jej wykazania wyłącznie od woli pokrzywdzonego. Tymczasem, jak wcześniej
wskazano, dla właściwego opisu szkody konieczna jest jednak pewna obiektywizacja interesu
majątkowego mandanta. Nadto nie można nie zauważyć, że przyjęcie takiego punktu
widzenia może prowadzić do trudnych do zaakceptowania konsekwencji, np. gdyby
uwzględnić interesy wierzycieli pokrzywdzonego. Jeśliby wszak ustawodawca zamierzał
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Zob. w szczególności A.R. Światłowski, op.cit., s. 159 – 160, I. Sepioło, op.cit., s. 193, P. Karadas
w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna. Tom III…, s. 584.
674
Jednoznacznie taki przypadek jako spełniający warunki czynnego żalu z art. 296 § 5 k.k. traktuje
T. Oczkowski, Nadużycie zaufania…, s. 190.
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uzależnić ściganie przestępstwa nadużycia zaufania od woli pokrzywdzonego, przewidziałby
wymóg złożenia wniosku o ściganie.
Wydaje się, że kwestii tej nie można oceniać zupełnie jednoznacznie. Niewątpliwie
w przypadku gdy pokrzywdzonym jest osoba fizyczna, tego rodzaju porozumienia należy
uwzględnić w jak największym stopniu. W istocie bowiem jeżeli określone zachowanie
agenta podjęte zostało za zgodą, lub nawet było następczo akceptowane przez mandanta, nie
sposób mówić o ataku na dobro prawne i w ogóle o realizacji znamion przestępstwa. Nie
można również w takim wypadku uwzględniać interesów wierzycieli mocodawcy, skoro nie
są oni osobami pokrzywdzonymi przestępstwem. Inaczej natomiast należy oceniać przypadki,
gdy mocodawcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność do czynności
prawnych. Wówczas bowiem tego rodzaju uzgodnienia niekoniecznie muszą odpowiadać
rzeczywistemu, z konieczności zobiektywizowanemu interesowi takiego podmiotu. Natomiast
czynności polegające na umorzeniu zobowiązania, zawarciu ugody, itp. należy oceniać
zgodnie z ich rzeczywistym sensem gospodarczym. W przypadkach, w których zmierzały one
do zwolnienia sprawcy z odpowiedzialności za szkodę, nie można przyjąć, że tego rodzaju
czynności przesądzały o wyłączeniu karalności.
Dodatkową przesłanką zastosowania klauzuli bezkarności z art. 296 § 5 k.k. jest
wymóg dobrowolności naprawienia szkody. Zawarcie tego elementu wskazuje na ewidentne
konotacje tej regulacji z konstrukcją czynnego żalu przy usiłowaniu i pojęcie to należy
rozumieć tak samo jak w przypadku art. 15 § 1 k.k.675. W konsekwencji regulacja z art. 296
§ 5 k.k. dzieli rozmaite trudności, które wiążą się rozumieniem dobrowolności na gruncie
ogólnej instytucji czynnego żalu676. Problemy te wiążą się przede wszystkim z wyborem
pomiędzy perspektywą normatywistyczną oraz psychologiczną pojmowania dobrowolności.
Zgodnie z pierwszym ujęciem, dobrowolne jest takie zachowanie sprawcy, które nie tylko nie
było wymuszone przez okoliczności zewnętrzne, ale również uzasadnione względami
moralnymi, rzeczywistą skruchą. Z kolei w ujęciu psychologicznym motywy, pobudki
sprawcy dla przyjęcia dobrowolności nie mają znaczenia677. Obecnie wydaje się,
żew literaturze i orzecznictwie przeważa ujęcie psychologiczne, choć elementy normatywne
w postrzeganiu dobrowolności można dostrzec w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów
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Zob. R. Zakrzewski, W. Jaroch, Przestępstwo nadużycia zaufania a zachowania niegospodarne, Monitor
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od usiłowania, Nowe Prawo 1977, z. 5, s. 629 i n., D. Gajdus, op.cit., s. 57 i n., J. Raglewski, Dobrowolne
odstąpienie od czynu jako przesłanka instytucji czynnego żalu, Prok. i Pr. 1997, z. 3, s. 37 i n., O. Sitarz, op.cit.,
s. 386 i n. i powoływana tam literatura.
677
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s. 388 i n.
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powszechnych678. Nadto należy zauważyć, że opowiedzenie się za jednym lub drugim
poglądem nie rozwiązuje wszystkich pojawiających się problemów. W literaturze wskazuje
się przykładowo, że przesłanka dobrowolności nie jest spełniona w przypadku
gdy naprawienie szkody poprzedzone jest wydaniem wyroku zasądzającego odszkodowanie
od sprawcy679. Czy jednak z dobrowolnością będziemy mieli do czynienia w przypadku
gdy pokrzywdzony grozi sprawcy wytoczeniem powództwa lub złożeniem zawiadomienia
o popełnieniu przestępstwa? W tym kontekście przyjmuje się raczej, że okoliczności takie nie
wpływają na przyjęcie dobrowolności po stronie sprawcy680. Tym niemniej nie ulega
wątpliwości, że sprawca decydujący się w takiej sytuacji na naprawienie szkody działa
niejako pod przymusem. W ocenie naprawienia szkody w takiej sytuacji należy, jak się
wydaje, brać pod uwagę fakt, czy sprawca był rzeczywiście przekonany o nieuchronnym
wykryciu przestępstwa i pociągnięciu go do odpowiedzialności, a więc czy perspektywa taka,
okoliczności

zewnętrzne wymuszały na nim

taką decyzję. Wówczas

przesłanka

dobrowolności nie będzie zachowana681.
Należy jednak zauważyć, że w praktyce ocena występowania przesłanki
dobrowolności w przypadku naprawienia szkody może być bardzo trudna. Wymóg ten
w przypadku przestępstw gospodarczych w ogóle budzi wątpliwości, a w literaturze
postulowane jest jego usunięcie682. Wydaje się jednak, że kwestia ta winna zostać rozważona
nie tylko w kontekście przestępstwa nadużycia zaufania, ale również przestępstw przeciwko
mieniu, a być może całości systemu prawa karnego. Należy bowiem pamiętać, że eliminacja
warunku dobrowolności w art. 296 § 5 k.k. pogłębiłaby niespójności w traktowaniu
naprawienia szkody w perspektywie odpowiedzialności karnej, w szczególności jeśli mieć na
uwadze podobną klauzulę, zawartą w art. 295 k.k., w której w kontekście przestępstw
przeciwko mieniu nie zawarto jednak tak daleko idących koncesji dla sprawcy czynu
zabronionego. Wydaje się więc, że nie byłaby uzasadniona punktowa zmiana normatywna art.
296 § 5 k.k., bez szerszej analizy tej problematyki w kontekście podobnych instytucji,
zarówno z części ogólnej, jak i części szczególnej kodeksu karnego.

678

Zob. na ten temat Sz. Tarapata, P. Zakrzewski, Dobrowolność jako warunek czynnego żalu w: J. Majewski,
Czynny żal jako okoliczność wpływająca na odpowiedzialność karną, Warszawa 2018, s. 25 i n..
679
O. Górniok, Prawo karne…, s. 23.
680
Tak P. Kardas w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część szczególna. Tom III…, s. 585
681
Zob. A. Zoll w: A. Barczak-Oplustil et al., Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Komentarz do art. 1 – 52…,
s. 308.
682
R. Zawłocki, Naprawienie szkody…, s. 164.
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4.

Mechanizmy uadekwatniające odpowiedzialność karną menadżera za wyrządzenie
szkody majątkowej
4.1. Uwagi wstępne
Jak wskazano we wcześniejszych częściach opracowania, aby w ogóle mówić

o karnoprawnie relewantnej szkodzie majątkowej konieczne jest wykazanie ataku na dobro
prawne i naruszenia reguł postępowania z tym dobrem. Ujęcie takie wynika z przyjęcia
określonych założeń dotyczących struktury przestępstwa i charakterystyki znamion typu
czynu zabronionego i – o czym należy pamiętać – nie musi oznaczać konieczności
każdorazowego

wykazywania

wszystkich

istotnych

dla

stwierdzenia

bezprawności

okoliczności w procedurze przypisania przestępstwa. W istocie bowiem bezprawność czynu
(a więc przede wszystkim kwestia ataku na dobro prawne i naruszenia reguł postępowania
z dobrem prawnym) jest w postępowaniu karnym domniemywana z uwagi na fakt realizacji
znamion czynu zabronionego, a podlega dowodzeniu wyłącznie wówczas, gdy ten element
bezprawności został wprost ujęty w znamionach typu czynu zabronionego683.
W procedurze przypisania sprawstwa czynu zabronionego, a w szczególności
w kontekście obiektywnego przypisania skutku, pojęcie dobra prawnego postrzega się
z reguły jako pewien mechanizm uadekwatniania normy sankcjonowanej, argument, który
może zostać wykorzystany wówczas, gdy choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że znamiona
przestępstwa zostały spełnione, to perspektywa pociągnięcia do odpowiedzialności karnej
określonej osoby jawi się jako niezasadna, sprzeczna z podstawowymi intuicjami zarówno
co do aksjologicznego zakorzenienia norm prawnych jak i teleologicznego uzasadnienia ich
stosowania. Z tych też względów, po przeprowadzeniu analizy pojęcia szkody majątkowej,
wytyczeniu – najbardziej precyzyjnie jak to było możliwe - jego znaczenia, przechodzę
do problematyki przypisania szkody majątkowej. Zajmę się w tym kontekście przede
wszystkim

ewentualnymi

przypadkami

wykluczenia

odpowiedzialności

karnej

za wyrządzenie szkody majątkowej z uwagi na brak ataku na dobro prawne, brak naruszenia
reguł postępowania z dobrem prawnym oraz koncepcję obiektywnego przypisania skutku.
Rozważania te stanowić więc będą w pewnym zakresie lustrzane odbicie analizy prowadzonej
w rozdziale III, ujęcie od strony negatywnej okoliczności, które wykluczać będą przypisanie
sprawstwa szkody majątkowej.
683

Najczęściej za pomocą klauzuli normatywnej „wbrew przepisom” itp., bądź też, tak jak w przypadku art. 296
§ 1 k.k., za pomocą sformułowania odwołującego się do uprawnień i obowiązków zarządcy. Na temat
domniemania bezprawności w kontekście przesłanek odpowiedzialności karnej zob. W. Wróbel,
O domniemaniach…, s. 248 – 249.
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Centralne znaczenie w tym kontekście ma pojęcie dobra prawnego. Dobro prawne,
którego ochronę zapewniać ma art. 296 k.k. identyfikuję w tym opracowaniu jako mienie,
a precyzyjniej – interes majątkowy mandanta. Warto w związku z tym przyjrzeć się bliżej
temu pojęciu.
Tradycyjnie postrzega się mienie po pierwsze jako dobro prawne bardzo obiektywne
i łatwo mierzalne. Jeżeli bowiem może ono zostać wyrażone w konkretnej kwocie pieniężnej,
to bardzo łatwo jest je wartościować. Po drugie jest ono postrzegane jako dobro prawne
względne, którego ochrona jest całkowicie uzależniona od decyzji jego dysponenta (a więc
co do zasady właściciela)684. Tymczasem jednak wartościowanie dobra prawnego
postrzeganego jako interes majątkowy, a więc nie tyle konkretne, precyzyjnie określone
walory, ale raczej pewną swobodę niezakłóconego działania, ewentualność powodzenia
gospodarczego przedsięwzięcia, kwestię tę zasadniczo komplikuje. Jak wskazywano
w poprzednim rozdziale, aby ocenić, czy w ogóle doszło do wyrządzenia szkody, konieczne
jest niejednokrotnie przyjęcie określonej perspektywy na interes majątkowy mandanta,
w ramach której nie jest możliwe jego czysto zobiektywizowana, „obliczona” ocena.
Kwestia ta ma szczególne znaczenie w kontekście podmiotów konwencjonalnych,
najczęściej występujących w charakterze pokrzywdzonych przestępstwem z art. 296 k.k.685.
Interes takiego podmiotu stanowi przedmiot pogłębionej refleksji w dogmatyce prawa
gospodarczego, przede wszystkim z uwagi na fakt, że należy on do języka prawnego regulacji
prawa gospodarczego, w szczególności kodeksu spółek handlowych, który posługuje się
pojęciem „interesu spółki”686. Wydaje się, że właśnie interes spółki stanowić będzie dobro

684

Zob. Sz. Tarapata, Dobro prawne…, s. 119, por. K. Buchała, A. Zoll, Polskie…, s. 197 – 198.
Przeprowadzone badania aktowe objęły 607 czynów, zakwalifikowanych w akcie oskarżenia z art. 296
§ 1 – 4 k.k., spośród których większość zarzutów (372 czyny – 61,3%) dotyczyła przestępstw skierowanych
przeciwko interesom spółek kapitałowych – odpowiednio 154 czyny dotyczyły spółek akcyjnych (25,4%), a 218
czynów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (35,9%). Dwa zarzuty dotyczyły spółek osobowych (w obu
przypadkach była to spółka jawna), 79 dotyczyło spółdzielni (13%), a 97 innych podmiotów konwencjonalnych
(15,9%), przede wszystkim Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych
i samorządowych osób prawnych. 65 czynów (10,7%) skierowanych było przeciwko osobom fizycznym.
W rzeczywistości jednak skala zarzucanych naruszeń skierowanych przeciwko osobom fizycznym jest dużo
mniejsza, ponieważ wartość tę istotnie zawyża postępowanie prowadzone przed Sądem Rejonowym Warszawa –
Mokotów o sygn. XIV K 404/10. W sprawie tej oskarżyciel subsydiarny złożył akt oskarżenia obejmujący
zarzuty popełnienia 44 czynów kwalifikowanych z art. 296 k.k., popełnionych na szkodę osób fizycznych.
Postępowanie to zakończyło się postanowieniem o jego umorzeniu z uwagi na niespełnienie warunków
formalnych aktu oskarżenia, wskazanych w art. 55 k.p.k. W przypadku pominięcia w statystyce tej jednej
sprawy, okazałoby się, że jedynie 3,7% zarzutów obejmowało czyny skierowane przeciwko osobom fizycznym,
a ponadto w liczbie tej zawierają się również czyny przeciwko interesom wspólników spółek cywilnych. Szerzej
zob. tabela 2 na końcu opracowania.
686
Zob. art. 56 § 1, art. 164 § 3, art. 209, art. 212 § 2, art. 249 § 1, art. 317 § 2, art. art. 377, art. 422 § 1, art. 433
§ 2, art. 51618 § 2 k.s.h.
685
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chronione przez art. 296 k.k. w przypadkach wyrządzenia szkody w majątku takiego
podmiotu687.
Analizując prezentowane poglądy dotyczące pojęcia interesu spółki, w szczególności
w kontekście spółek kapitałowych, łatwo zauważyć zasadniczą rozbieżność poglądów w tym
zakresie. Z jednej bowiem strony część przedstawicieli literatury i orzecznictwa prezentuje
stanowisko, zgodnie z którym interes spółki, przede wszystkim z uwagi na jej charakter jako
samodzielnego podmiotu stosunków prywatnoprawnych, stanowi samoistną wartość,
autonomiczną względem interesów jej wspólników i stojącą niejako w opozycji do ich
interesów688. Z drugiej strony natomiast podnosi się, że w istocie spółka, w szczególności
spółka kapitałowa, jest jedynie konstrukcją prawną, sztucznym tworem za pomocą którego jej
uczestnicy realizują własne interesy ekonomiczne. W konsekwencji interes spółki jest
na bieżąco determinowany przez jej funkcjonariuszy oraz wspólników, którzy są wszak
dysponentami

jej

bytu

prawnego689.

Konsekwencją

takiego

ujęcia

może

być

niebezpieczeństwo instrumentalnego podporządkowania interesu spółki interesom wspólnika
większościowego, a w przypadku grupy spółek – interesom spółki dominującej690. Jak jednak
wskazał Sąd Najwyższy w precedensowym wyroku z dnia 5 listopada 2009 roku „interes
spółki stanowi wypadkową interesów wszystkich grup wspólników spółki, będących w sensie
gospodarczym jej "właścicielami". Oparcie modelu kształtowania "woli spółki" na zasadzie
rządów większości, czerpiącej swoje źródło w regule, kto ryzykuje więcej wnosząc określone
składniki majątkowe do spółki, ten w zamian uzyskuje w tej organizacji większą władzę, nie
oznacza

jednak

utożsamiania

interesu

spółki

687

wyłącznie

z

interesem

wspólnika

Por. K. Oplustil, T. Włudyka, O związkach między prawem karnym a prawem spółek. Uwagi na marginesie
cywilnej i karnej odpowiedzialności menedżerów spółek kapitałowych w: P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.),
Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom I, Warszawa 2012, s. 840 –
841, A. Opalski, Prawo zgrupowań spółek, Warszawa 2012, s. 152.
688
Zob. A. Szumański, Spór wokół roli interesu grupy spółek i jego relacji w szczególności do interesu własnego
spółki uczestniczącej w grupie, PPH 2010, z. 5, s. 12, M. Olechowski, Interes spółki kapitałowej wobec relacji
kontraktowych w grupach spółek w: M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji,
ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, Warszawa 2010, s. 674 – 675,
P. Bryłowski, A. Kidyba, Kategoria interesu w kodeksie spółek handlowych, PPH 2005,
z. 10, s. 9 - 10, por. też wyrok SN z dnia 6 marca 2009 roku, III CSK 522/08, LEX nr 494003, D. Opalska,
op.cit., s. 24 i n., S. Sołtysiński, P. Moskwa w: A. Herbet, M. Michalski, P. Moskwa, J. Napierała, G. NitaJagielski, T. Siemiątkowski, S. Sołtysiński (red.), A. Szajkowski, T. Szczurowski, A. Szumański, M. Tarska,
System Prawa Prywatnego. Tom 17A. Prawo spółek kapitałowych, Warszawa 2015, s. 32 – 34.
689
A. Opalski, O pojęciu…, s. 16 i n., tenże, Prawo…, s. 152 i n., K. Oplustil, Instrumenty…, s. 172 i n.,
A. Stokłosa, Obowiązek członków organów spółki akcyjnej działania w jej interesie – głos w dyskusji, Prawo
Spółek 2011, z. 9, s. 20 i n., P. Błaszczyk, Pojęcie interesu spółki handlowej, Glosa 2012, z. 3, s. 32 i n.,
D. Opalska, op.cit., s. 79 – 81, K. Oplustil, T. Włudyka, op.cit., s. 842, a także wyrok SN z dnia 5 listopada 2009
roku, I CSK 158/09, LEX nr 554816 i glosa B. Sachanbińskiej, LEX 2011, nr 128527.
690
Zob. D. Opalska, op.cit., s. 74, A. Szumański, Spór…, s. 12 – 13, A. Opalski, Prawo…, s. 146 – 147,
K. Oplustil, T. Włudyka, op.cit., s. 844. Na temat pojęcia interesu grupy spółek (holdingu), zob.
pkt 3 niniejszego rozdziału.
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większościowego. Interes spółki stanowi kompromis, wypadkową pomiędzy często
sprzecznymi ze sobą interesami wspólników mniejszościowych i większościowych, a jego
treść powinna uwzględniać słuszne interesy obu grup wspólników”691.
W ramach rozważań prowadzonych w poprzednim rozdziale wskazywano, że szkoda
majątkowa nieraz będzie miała charakter zrelatywizowany do okoliczności prowadzonej
działalności, a niekiedy w pewnej mierze subiektywny. Aby ustalić, czy znamię skutku
w ogóle wystąpiło, najczęściej konieczne będzie odniesienie się do zarówno do zakładanego
planu gospodarczego agenta, jak i do zrekonstruowanego interesu majątkowego mandanta.
Powyższa perspektywa przekonuje, że niekiedy problem ataku na dobro prawne,
a w dalszej kolejności naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym w kontekście
problematyki

wyrządzenia

szkody

podmiotowi

gospodarczemu,

będzie

napotykał

fundamentalne trudności już z powodu trudności w opisaniu interesu majątkowego mandanta.
Zagadnienie to będzie miało szczególne znaczenie w kontekście instytucji zgody dysponenta
dobra prawnego oraz wyrządzenia szkody podmiotom powiązanym (w szczególności
należącym do zgrupowań spółek). W takiej też kolejności zagadnienia te zostaną dalej
omówione. Następnie w ramach tego rozdziału podjęta zostanie problematyka najbardziej
doniosłych, a jednocześnie najbardziej elastycznych mechanizmów uadekwatniających
odpowiedzialność karną za wyrządzenie szkody majątkowej, które w polskiej dogmatyce
prawa karnego występują zbiorczo jako warunki obiektywnego przypisania skutku.
4.2. Zgoda dysponenta dobrem prawnym a wyrządzenie szkody
Jak wcześniej zaznaczono, problematyka zgody osoby uprawnionej na wyrządzenie
szkody na gruncie prawa prywatnego jest przedmiotem zasadniczych kontrowersji. Nie jest
bowiem jasne, czy brak zgody na określone działanie (lub zaniechanie) współkonstytuuje
w ogóle treść pojęcia szkody, czy też jest on jedynie przesłanką obowiązku indemnizacyjnego
powiązanego z wyrządzeniem szkody. Zagadnienie to ma również istotne znaczenie
z perspektywy prawa karnego, przy czym musi być rozpatrywane w kontekście ogólniejszym
odpowiedzialności karnej, a w szczególności wpływu na nią odpowiednich decyzji
dysponenta dobrem prawnym.
Zaznaczono uprzednio, że pojęcie szkody majątkowej ma z konieczności
normatywny charakter i musi być powiązane z atakiem na dobro prawne i naruszeniem reguł
postępowania z dobrem prawnym. Bez sprzeniewierzenia się regułom postępowania,
691

Wyrok SN z dnia 5 listopada 2009 roku, I CSK 158/09, por. uzasadnienie uchwały SN z dnia 22 października
2009 roku, III CZP 63/09, LEX nr 522988.
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wiążącym w danych okolicznościach nie jest bowiem w ogóle możliwe odróżnienie
wyrządzenia szkody majątkowej od uzasadnionych rozporządzeń w majątku mocodawcy.
W konsekwencji, przyjęcie odpowiedniej perspektywy na rolę zgody osoby uprawnionej
na zachowanie prowadzące do negatywnego skutku w strukturze przestępstwa, przesądzać
będzie o ukształtowaniu tego elementu jako współkonstytuującego pojęcie szkody jako
znamienia typu czynu zabronionego, bądź odgrywającego niezależną rolę w przypisaniu
odpowiedzialności karnej. W konsekwencji w pierwszej kolejności podjęta zostanie
problematyka roli zgody dysponenta dobrem prawnym w strukturze przestępstwa,
aby następnie przejść do zagadnień szczegółowych na gruncie przestępstwa nadużycia
zaufania. W tym drugim kontekście za szczególnie istotny należy uznać problem podmiotu
kompetentnego do wyrażenia zgody na zachowanie prowadzące do negatywnego skutku
w majątku mandanta.
Pojęcia zgody dysponenta dobrem prawym i zgody uprawnionego są w dalszej części
pracy traktowane synonimicznie. Należy bowiem zauważyć, że obecnie w literaturze odrzuca
się dawniejszą konwencję terminologiczną, zgodnie z którą używano pojęcia „zgody
pokrzywdzonego”, jako wadliwą i wykorzystującą nieadekwatny, procesowy termin692.
Problem zgody uprawnionego w kontekście odpowiedzialności karnej za przestępstwo
nadużycia zaufania jawi się jako szczególnie skomplikowany z uwagi na fakt, iż najczęściej
odpowiedzialność ta dotyczy rozporządzeń w majątku podmiotu konwencjonalnego. Nie
będąc osobą fizyczną, nie może on w rzeczywistości podejmować żadnych decyzji,
„decyzyjność” np. spółki kapitałowej opiera się na fikcji prawnej, zgodnie z którą
konwencjonalne zachowania, podejmowane przez osoby dysponujące odpowiednimi
kompetencjami, przy spełnieniu określonych warunków formalnych, traktowane są tak, jakby
podejmowała je sama osoba prawna. W konsekwencji swoiste trudności wiążą się
ze stwierdzeniem prawnokarnej relewancji decyzji podejmowanych przez takie osoby.
W związku z powyższym odróżniam w dalszej części opracowania „dzierżyciela dobra
prawnego”, pod którym to pojęciem rozumiem podmiot (osobę fizyczną, osobę prawną
lub jednostkę organizacyjną posiadającą zdolność do czynności prawnych), będący nośnikiem
odpowiednich dóbr prawnych, od „dysponenta dobra prawnego”, a więc w prezentowanym
tu ujęciu osoby fizycznej, uprawnionej do podejmowania decyzji w zakresie korzystania

692

Na temat krytyki tego pojęcia zob. A. Spotowski, Zezwolenie uprawnionego i zgoda pokrzywdzonego
a odpowiedzialność karna, PiP 1972, z. 3, s. 82, A. Zoll, Okoliczności…, s. 91.
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z danego dobra prawnego693. Termin „zgoda dysponenta dobra prawnego” traktowany jest
więc zamiennie z terminem „zgoda uprawnionego” – mam tu na myśli uprawnionego
do podejmowania odpowiednich decyzji jako dzierżyciel albo za lub w imieniu dzierżyciela
dobra.
Lektura piśmiennictwa dotyczącego zagadnieniu zgody uprawnionego prowadzi
do wniosku, że pomimo pogłębionej refleksji w tym zakresie w ostatnich latach, pozostajemy
daleko od zbieżności poglądów, choćby w elementarnym zakresie. Nadto łatwo zauważyć,
że przyjmowanie odmiennych założeń w kwestiach fundamentalnych, takich jak struktura
przestępstwa i charakter prawny kontratypów, prowadzi w tematyce zgody uprawnionego
do daleko idących rozbieżności i nieporozumień.
W literaturze prezentowane są właściwie cztery ujęcia charakteru prawnego zgody
dysponenta dobra prawnego w prawie karnym. Zgodnie z ujęciem pierwszym, zgoda
wyklucza możliwość stwierdzenia, że mamy do czynienia z atakiem na dobro prawne.
W konsekwencji zachowanie podjęte za zgodą uprawnionego w ogóle nie narusza dobra
prawnego, postrzeganego jako wartość społeczna, nie jest bezprawne i nie realizuje znamion
przestępstwa694. W ramach drugiego ujęcia zgoda dysponenta dobra prawnego również
ujmowana jest na płaszczyźnie bezprawności, ale jako składnik reguł postępowania z dobrem
prawnym. W tej perspektywie w przypadku wyrażenia zgody na odpowiednie zachowanie
niebezpieczne, dochodzi do modyfikacji reguł postępowania z danym dobrem prawnym.
Oznacza to, że takie zachowanie również pozostanie legalne, choć można będzie wówczas
mówić o ataku lub nawet zniszczeniu dobra prawnego, a nie tylko jego fizykalnego substratu.
Nadal jednak zachowanie takie będzie legalne i w związku z powyższym nie może ono
realizować znamion przestępstwa695. Oba te ujęcia są prezentowane przez zwolenników
usytuowania kontratypów jako okoliczności usprawiedliwiających naruszenie normy
693

Na temat kontrowersji terminologicznych w tym zakresie zob. m.in. A. Spotowski, Zezwolenie…,
s. 82 – 83, A. Zoll, Okoliczności…, s. 91, J. Długosz, Zgoda…, s. 2 – 3, J. Lachowski, w: G. Bogdan et al.,
System…, s. 498 i n.
694
Ujęcie to prezentuje A. Zoll, Okoliczności…, s. 94 – 95. Ponieważ autor ten uznaje atak na dobro prawne
za element ustawowej określoności przestępstwa (składnik typu czynu zabronionego), jego zdaniem zachowanie
podjęte za zgodą uprawnionego jedynie prima facie realizuje znamiona czynu zabronionego, w rzeczywistości
mając zawsze legalny charakter. Por. też W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, s. 173.
695
Ujęcie takie prezentuje D. Zając, Zgoda dzierżyciela dobra prawnego na zachowanie ryzykowne, CzPKiNP
2018, z. 2. Podobnie należy chyba traktować wypowiedź J. Giezka, który stwierdza, że „zezwolenie wpływa
na uadekwatnienie zakresu zastosowania normy sankcjonowanej, wykluczając możliwość jej przekroczenia”,
zob. J. Giezek, Zezwolenie na naruszenie dobra prawnego – negatywne znamię typu czy okoliczność
kontratypowa w: T. Sokołowski, Ł. Pohl, R. Zawłocki (red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga
pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009, s. 151 – 152.
W pewnym zakresie zgodę jako element modyfikujący reguły postępowania z dobrem prawnym traktuje również
Ł. Pohl, O usytuowaniu zgody dysponenta dobrem na jego naruszenie w strukturze przestępstwa i jego
konsekwencjach na gruncie problematyki błędu w polskim prawie karnym (elementarna próba uporządkowania
zagadnienia) w: R. Zawłocki (red.), Zgoda pokrzywdzonego, Warszawa 2012, s. 78.
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sankcjonowanej. W związku z tym zarówno pierwsze jak i drugie podejście wiązać będzie
zgodę dysponenta z tzw. pierwotną legalnością zachowania i brakiem naruszenia normy
sankcjonowanej.
Ujęcie trzecie traktuje zgodę uprawnionego jako pozaustawowy kontratyp. Wobec
tego zachowanie sprawcy, podjęte za zgodą osoby uprawnionej, stanowi realizację znamion
typu czynu zabronionego, ale nie może być uznane za przestępstwo z uwagi na brak jego
bezprawności696.

Niektórzy

zwolennicy

takiej

perspektywy

wskazują

wyraźnie,

że w przypadku zgody uprawnionego nadal mamy do czynienia z atakiem na dobro prawne,
które jednak w tych konkretnych okolicznościach nie podlega ochronie. W konsekwencji taka
perspektywa jest z konieczności uwikłana we względy kryminalnopolityczne697.
Wreszcie podejście czwarte ujmuje zgodę dysponenta niejako dwutorowo,
heterogenicznie,

w

zależności

od

charakterystyki

znamion

odpowiedniego

czynu

zabronionego. Wskazuje się mianowicie, że może ona w pewnych wypadkach wyłączać
bezprawność czynu, który realizuje znamiona przestępstwa, podczas gdy niekiedy w ogóle nie
dochodzi wówczas do realizacji znamion czynu zabronionego. Ta druga funkcja zgody
uprawnionego wynika z ukształtowania poszczególnych zestawów ustawowych znamion,
w ramach których bądź to ustawodawca wyraźnie wymaga, aby zachowanie sprawcy
nastąpiło bez zgody odpowiedniej osoby698, bądź też nie zawiera wyraźnego znamienia braku
zezwolenia uprawnionej osoby, ale wynika ono z charakteru przestępstwa699. We wszystkich
natomiast przypadkach, w których aby uznać zachowanie za legalne, należy odwołać się nie
bezpośrednio do znamion typu, ale do indywidualnego interesu w ochronie danego dobra
prawnego, zwolennicy takiego stanowiska upatrują w zgodzie dysponenta pozaustawowego
kontratypu700.
696

Zob. w szczególności A.J. Szwarc, Zgoda pokrzywdzonego jako podstawa odpowiedzialności karnej
za wypadki sportowe, Poznań 1975, s. 58 i n., P. Daniluk, Warunki determinujące skuteczność zgody
uprawnionego w prawie karnym, Palestra 2005, z. 1 – 2, s. 34, tenże, Kryteria określające zakres dóbr prawnych
będących przedmiotem dyspozycji w warunkach kontratypu zgody uprawnionego, PS 2007, z. 4, s. 90 – 91,
L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2017, s. 132 - 133. Posługując się nieco starszą terminologią można
powiedzieć, że w takim ujęciu zgoda uprawnionego eliminuje z czynu materialny element bezprawności, a więc
jego społeczną szkodliwość, co prowadzi do braku odpowiedzialności karnej, zob. W. Wolter, Nauka…, s. 204.
697
Perspektywę taką dobrze oddaje wypowiedź J. Długosz, która stwierdza, że zgoda stanowi wyraz rezygnacji
z ochrony dobra prawnego i akceptacji jego naruszenia, taż, Zgoda…, s. 2. Podobnie problem postrzega
P. Daniluk, który mówi o zgodzie jako okoliczności wyłączającej odpowiedzialność karną czynów
naruszających pewne kategorie dóbr prawnych, tenże, Warunki …, s. 34.
698
Tak np. art. 192 k.k. i art. 193 k.k.
699
Jako typy czynów zabronionych należące do tej drugiej kategorii wymienia się przestępstwa kradzieży (art.
278 § 1 k.k.), przywłaszczenia (art. 284 § 1 k.k.), pozbawienia wolności (art. 189 § 1 k.k.), zgwałcenia (art. 197
§ 1 k.k.) i inne.
700
Ujęcie to reprezentują m.in. A. Gubiński, Zgoda pokrzywdzonego, PiP 1960, z. 7-8, s. 47 – 48, A. Spotowski,
Zezwolenie…, s. 81 – 84, a w najnowszej literaturze J. Długosz, Zgoda…, s. 2 - 3, E. Hryniewicz, Zgoda…,
s. 30 – 33, J. Piaczyńska, Jednolitość i dualizm zgody pokrzywdzonego w prawie karnym w: R. Zawłocki (red.)
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Warto również odnotować ujęcie prezentowane przez Ł. Pohla, które w istocie
trudno zakwalifikować do którejkolwiek z wyżej wymienionych kategorii. Autor ten, choć
odwołuje się do koncepcji czwartej, stwierdzając, że zgoda dysponenta dobrem prawnym jest
okolicznością heterogenicznej natury, to jednak kwestię tę ujmuje nieco inaczej. Wypowiada
się mianowicie następująco: „w pewnych sytuacjach będziemy ją (zgodę dysponenta dobrem
prawnym – dop. mój, J.D.) uznawać za element wykluczający możliwość przyjęcia,
iż zachowaniem

podjętym

w

jej

warunkach

przekroczono

prawno-karną

normę

sankcjonowaną. Będziemy jej nadawać taki status w tych przypadkach, w których
wystąpienie zgody odbierało będzie zachowaniu się człowieka cechę jego niezgodności
z obowiązującymi w obrocie regułami ostrożności, wyznaczającymi zakres społecznie
akceptowalnych sposobów postępowania z dobrem prawnie chronionym (…). W sytuacjach,
w których wystąpienie zgody dysponenta dobrem tzw. względnej wartości społecznej nie
eliminuje niezgodności zachowania z obowiązującymi w obrocie regułami ostrożności, a więc
w sytuacjach, w których zgoda nie jest w stanie pozbawić zachowania cechy jego społecznej
nieakceptowalności, przyjąć z kolei należy, że mamy do czynienia z wypełnieniem przez
sprawcę znamion czynu zabronionego w warunkach uniemożliwiających przyjęcie
bezprawności tego wypełnienia. Słowem, w sytuacjach tych mamy do czynienia
z niebezprawnym (legalnym) przekroczeniem normy sankcjonowanej w prawie karnym”.
W tym więc ujęciu zgody dysponenta dobrem prawnym zawsze rozpatrywana jest
na płaszczyźnie bezprawności, ale w pewnych sytuacjach w kontekście wiążących reguł
postępowania z dobrem prawnym (pierwotnej legalności), a w innych jako okoliczność
wtórnie wyłączająca bezprawność, a więc pozaustawowy kontratyp701.
Warto zauważyć, że różnice pomiędzy poszczególnymi ujęciami wynikają
z zasadniczo odmiennych poglądów co do struktury przestępstwa i relacji pomiędzy
bezprawnością a karalnością (ustawową określonością). Ujęcie pierwsze i drugie odwołują się
do perspektywy postrzegania ataku na dobro prawne i naruszenia reguł postępowania z tym
dobrem jako składników znamion typu czynu zabronionego, należących do zakresu
normowania normy sankcjonowanej. Ujmowanie zgody uprawnionego w kontekście dobra
prawnego czyni zbędnym odwoływanie się do niej na płaszczyźnie znamion typu, zawartych
wprost w ustawie karnej. Zachowanie nie stanowiące bowiem ataku na dobro prawne,
bądź też podejmowane zgodnie z regułami postępowania z tymże dobrem, nigdy nie będzie
Zgoda pokrzywdzonego, Warszawa 2012, s. 65 – 67, J. Lachowski w: G. Bogdan et al., System…, s. 498 – 499,
por. też, choć częściowo krytycznie w stosunku do tego ujęcia Z. Jędrzejewski, Bezprawność jako element
przestępności czynu. Studium na temat struktury przestępstwa, Warszawa 2009, s. 282 i n.
701
Ł. Pohl, O usytuowaniu…, s. 78, tenże, Prawo…, s. 263 – 264.
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mogło stanowić realizacji znamion typu czynu zabronionego702. W tej perspektywie
przypadki zaliczane tradycyjnie do tzw. pozaustawowych okoliczności wyłączających
bezprawność, stanowią zachowania nie realizujące znamion typu czynu zabronionego z uwagi
na brak ataku na dobro prawne lub brak naruszenia reguł postępowania z takim dobrem703.
Natomiast nieco inaczej rozkładająca akcenty perspektywa prezentowana przez
Łukasza Pohla wynika z jednej strony z akceptacji przez tego Autora rozróżnienia pierwotnej
i wtórnej legalności zachowania i postrzegania kontratypów jako przypadków, w których
doszło do naruszenia normy sankcjonowanej, a z drugiej strony z odmiennego poglądu
na problematykę kontratypów pozaustawowych. Autor ten bowiem, generalnie odrzucając
tę koncepcję, dla zgody dysponenta czyni jednak wyjątek704.
Z kolei ujęcie czwarte stanowi adaptację na gruncie polskiej dogmatyki prawa
karnego niemieckiej koncepcji trójelementowej struktury przestępstwa, na którą składa się
istota czynu (ustawowa określoność, Tatbestand), bezprawność i wina. Heterogeniczne ujęcie
zgody dysponenta dobrem prawnym stanowi odbicie proponowanego w literaturze
niemieckiej rozróżnienia pomiędzy Einwerständnis, a więc zezwoleniem wykluczającym
istotę czynu, a Einwiligung, stanowiącym okoliczność wyłączającą bezprawność705.
Powyższe rozróżnienie było w literaturze krytykowane jako sztuczne i oparte
na niejasnych kryteriach706. W szczególności bardzo wątpliwe wydaje się w wielu
przypadkach

odróżnienie

sytuacji,

w

których

brak

zgody

uprawnionego

należy

do ustawowych znamion – choć nie zapisanych wprost w ustawie – od tych, gdzie nie zostało
ono ujęte w znamionach, ale pomimo to stanowi element bezprawności czynu. Podawane
w tym zakresie przykłady jawią się jako bazujące raczej na potocznych intuicjach,
niż na gruntownej analizie poszczególnych przepisów. Dlaczego bowiem brak zgody
dysponenta dobrem prawnym powszechnie zalicza się do znamion przestępstwa pozbawienia
wolności, podczas gdy już takiej roli nie przyznaje mu się w zakresie naruszenia nietykalności
cielesnej?707 Czy można wszak sensownie mówić o jakimkolwiek naruszeniu dobra prawnego
i „wyłączeniu bezprawności” w przypadku przyjacielskiego poklepania innej osoby
po ramieniu lub podania ręki?

702

Zob. na temat tego ujęcia A. Zoll, O normie…, s. 78 – 81.
Zob. tamże, s. 85.
704
Inna sprawa, czy jest on rzeczywiście potrzebny, zob. Ł. Pohl, Prawo…, s. 240.
705
Zob. C. Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Band I. Grundlagen der Aufbau der Verbrechenslehre, München
2006, s. 540 i n., A. Spotowski, Zezwolenie…, s. 82.
706
Zob. J. Giezek, Zezwolenie…, s. 139, por. też Z. Jędrzejewski, Zgoda dysponenta dobrem a struktura
przestępstwa, Prok. i Pr. 2008, z. 5, s. 37 – 38, tenże w: G. Bogdan et al., System…, s. 38.
707
Zob. np. A. Spotowski, Zezwolenie…, s. 84 – 85, Ł. Pohl, Prawo…, s. 264.
703
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Wydaje się, że podział ten jest bardzo mocno związany z założeniami
co do procedury badania przesłanek odpowiedzialności karnej, a precyzyjniej – z przyjęciem,
że kwestia bezprawności może być rozpatrywana dopiero po stwierdzeniu zgodności
zachowania ze wzorcem w postaci typu czynu zabronionego. Innymi słowy, zwolennicy tego
ujęcia twierdzą, że warunkiem ustalenia bezprawności czynu jest realizacja przez czyn
znamion określonych w ustawie karnej. Perspektywa taka odpowiada założeniom dyskursu
argumentacyjnego dotyczącego odpowiedzialności karnej, w ramach którego co do zasady
przyjmuje się domniemanie bezprawności zachowania realizującego znamiona typu czynu
zabronionego. W konsekwencji w toku procesu karnego bezprawność nie podlega odrębnemu
dowodzeniu (w przeciwieństwie do faktu realizacji znamion), o ile nie zachodzą szczególne
okoliczności, poddające w wątpliwość bezprawność zachowania oskarżonego708.
Nie oznacza to jednak, że zgodność z ustawowym wzorcem stanowi wstępny
warunek badania bezprawności zachowania. Należy zauważyć, że jest to wyłącznie kwestia
ciężaru dowodu obowiązującego w postępowaniu karnym. W literaturze prawa karnego
w przekonywający sposób wykazano bowiem, że bezprawność zachowania sprawcy
(naruszenie normy sankcjonowanej) stanowi konieczny warunek stwierdzenia realizacji
znamion przesądzających o jego karalności. To przecież nie bezprawność zależy od ustalenia
karalności czynu, ale na odwrót – nie można mówić o karalności zachowania niebezprawnego709.
Akceptując ujęcie, zgodnie z którym atak na dobro prawne i naruszenie wiążących
reguł postępowania z dobrem prawnym stanowią konieczne warunki, aby w ogóle sensownie
mówić o realizacji znamion każdego przestępstwa, brak jest powodów aby zgodę dysponenta
dobrem prawnym postrzegać w kontekście pozaustawowych kontratypów lub też ustawowych
znamion normy sankcjonującej. W tym kontekście nie ma żadnej istotnej różnicy pomiędzy
zabraniem cudzej rzeczy ruchomej za jej zgodą a zniszczeniem cudzego mienia za zgodą
właściciela. W każdym z tych przypadkach fakt braku realizacji znamion czynu zabronionego
wynikać będzie z ustalenia, że zachowanie takie nie było bezprawne. Dlatego też nie może
zostać ocenione jako „zabór”, o którym mowa w art. 278 § 1 k.k. (choć w sensie potocznym
analizowane zachowanie będzie polegało na fizycznym przemieszczeniu określonego
przedmiotu), ani jako „zniszczenie rzeczy”, o którym mowa w art. 288 § 1 k.k.,
choć do eliminacji fizycznego substratu takiego dobra prawnego rzeczywiście dojdzie.
Co więcej, w przypadku akurat przestępstwa z art. 296 k.k., bezprawność zachowania
708
709

Zob. W. Wróbel, O domniemaniach…, s. 248.
A. Zoll, O normie…, s. 83, por. P. Kardas, O relacjach…, s. 36 – 37.
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stanowiącego wyrządzenie szkody zawsze musi być wcześniej udowodniona. Wynika
to z ukształtowania znamion tego typu, które odwołują się bezpośrednio do uprawnień
i obowiązków agenta, których naruszenie zawsze musi być wykazane oraz z konieczności
przeprowadzenia procedury obiektywnego przypisania skutku. Aby mówić o powiązaniu
prawnokarnie relewantnej szkody z zachowaniem sprawcy, zawsze konieczne jest
przesądzenie jego bezprawności710.
W konsekwencji dla dalszej analizy pojęcia szkody w kontekście zgody dysponenta
dobrem prawnym, należy dokonać wyboru pomiędzy pierwszym i drugim ujęciem zgody
uprawnionego. Wydaje się, że decyzja w tym zakresie musi być uzależniona od perspektywy
na postrzeganie dóbr prawnych, a w szczególności dobra chronionego przez art. 296 k.k.
Ujmując dobra prawne w ogólności (a mienie szczególnie) w sposób indywidualistyczny,
jako jedynie stosunek danej osoby do określonych wartości, ich naruszenie pozostaje zawsze
w sferze woli uprawnionego. W konsekwencji nie jest możliwe naruszenie takiego dobra
prawnego wbrew woli tej osoby711. Natomiast ujęcie bardziej komunitarystyczne,
obiektywizujące, traktuje dobro prawne zawsze jako zasługujące na ochronę z punktu
widzenia porządku społecznego, jako wartość, którą zainteresowana jest wspólnota.
W konsekwencji rezygnacja jednostki z takiej ochrony nie prowadzi do przyjęcia, że w ogóle
do ataku czy zniszczenia dobra prawnego nie doszło, ale jedynie do uzasadnienia takiego
faktu właśnie brakiem zainteresowania ochroną dobra prawnego ze strony jego dysponenta712.
Wówczas można byłoby mówić jedynie o modyfikacji reguł postępowania z dobrem
prawnym, a więc o społecznej akceptowalności takich przypadków naruszenia dóbr
prawnych.
Wydaje się, że problem ten należy rozpatrywać indywidualnie w odniesieniu
do poszczególnych dóbr prawnych, a nawet w kontekście poszczególnych typów czynów
zabronionych. Niewątpliwie w przypadku pewnych zachowań brak zgody dysponenta
w ogóle konstytuuje naruszenie dobra prawnego i w przypadku jej udzielenia nie sposób
mówić o jego zaatakowaniu. Przykładem tego rodzaju zgody są przestępstwa przeciwko
wolności seksualnej, gdzie właśnie wola dysponenta decyduje o tym, czy mamy do czynienia
z naruszeniem wolności w sferze życia seksualnego, czy wprost przeciwnie – z korzystaniem
z z autonomii seksualnej i realizowaniem potrzeb człowieka w tym zakresie713.

710

Zob. W. Wróbel, O domniemaniach…, s. 248 – 249.
Zob. w literaturze niemieckiej C. Roxin, Strafrecht…, s. 545.
712
Zob. H.H. Jescheck, T. Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil, Berlin 1996, s. 256 i n.
713
Podobnie rzecz przedstawiać się będzie w kontekście nietykalności cielesnej.
711
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Sytuacja taka nie występuje jednak w przypadku każdego dobra prawnego.
W kontekście dóbr mających istotne społeczne, wola dysponenta dobrem prawnym nie
ma wpływu na fakt jego naruszenia, a jedynie uzasadnia brak jego prawnokarnej ochrony.
Takim dobrem jest w szczególności zdrowie człowieka. Przyjmuje się bowiem bez większych
kontrowersji, że pewne jego naruszenia (w szczególności na okres krótszy niż 7 dni)714
oraz narażenia go na niebezpieczeństwo715, pozostają legalne z uwagi na wolę uprawnionego.
Nieintuicyjne wydaje się mówienie o „braku naruszenia dobra prawnego” w przypadku np.
rozcięcia wargi czy innego skaleczenia człowieka za jego zgodą. Uszczerbek na zdrowiu
zawsze ma obiektywny charakter, w związku z czym lepiej mówić jedynie o nieobjęciu tego
dobra ochroną w konkretnym przypadku.
Choć te dwie perspektywy prowadzą do tożsamych konsekwencji, to rozróżnienie
może jednak mieć pewien walor praktyczny, w szczególności w kontekście oceny
prawnokarnej doniosłości udzielonego zezwolenia. W przypadku drugiej grupy bowiem
należy brać pod uwagę również interes społeczny. W konsekwencji możliwe będzie uznanie
zgody za nieskuteczną z uwagi na ponadindywidualny interes w ochronie danego dobra
prawnego, jego wagę dla pewnych norm społecznych. W ten sposób można dokonywać
pewnych rozróżnień w kontekście np. różnorodnych rodzajów uszczerbków na zdrowiu, które
pomimo zgody dysponenta dobra prawnego mogą być nadal uznawane za przestępstwo.
Tymczasem wydaje się, że w przypadku dóbr prawnych postrzeganych subiektywnie,
brak relewancji

zgody

uprawnionego

nie

może

być

uzasadniany

względami

ponadindywidualnymi.
Należy więc w tym kontekście odnieść się do dobra prawnego chronionego
przepisami art. 296 k.k. Jak wcześniej wskazałem, traktuję te przepisy jako chroniące mienie
w zakresie w jakim jest ono przedmiotem obrotu gospodarczego. Kryminalizacja tego
przestępstwa ma na celu ochronę prawnokarną mienia podmiotów gospodarczych.
W literaturze wskazuje się na mienie, jako na dobro prawne o charakterze ściśle
indywidualnym i bezwarunkowo dyspozytywnym, którym uprawniony może swobodnie,
bez żadnego skrępowania dysponować716. Przy takim ujęciu należałoby traktować zgodę
dysponenta dobrem prawnym jako wykluczającą w ogóle fakt ataku na dobro prawne.

714

Zob. np. E. Hryniewicz, Zgoda…, s. 51 – 52, D. Zając, op.cit., s. 12 i n.
Tamże, s. 17 – 19.
716
Stanowisko takie zajmował już E. Krzymuski, Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa
austriackiego, Tom I, Kraków 1901, s. 243. Zob. współcześnie J. Długosz, Zgoda…, s. 3, E. Hryniewicz,
Zgoda…, s. 31, D. Zając, op.cit., s. 13.
715
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Wydaje się jednak, że nie jest to ujęcie prawidłowe. Do prawa własności znajduje
wszak pełne zastosowanie klauzula nadużycia prawa podmiotowego (art. 5 k.c.)717.
Choć oczywiście wypada w tym miejscu zachować daleko idącą ostrożność, uwzględniając
takie wartości konstytucyjne jako swoboda dysponowania własnym majątkiem i swoboda
prowadzenia działalności gospodarczej, to nie wydaje się, aby z perspektywy całości
polskiego systemu prawnego, a w szczególności norm o randze ponadustawowej, możliwe
było absolutyzowanie prawa własności i traktowanie go jako wartości czysto subiektywnej.
Stanowisko to jest tym bardziej aktualne z perspektywy działalności podmiotów
gospodarczych, które wszak funkcjonując w celu maksymalizacji zysku, jednocześnie pełnią
istotne role społeczne, zapewniając miejsca pracy czy dostarczając konsumentom produkty
i usługi służące realizacji ich potrzeb. Konsekwencją takiego stanowiska będzie możliwość
wyjątkowego zweryfikowania zgody uprawnionego do dysponowania mieniem np. na jego
zniszczenie i uznania takiej dyspozycji za nieskuteczną718. Wydaje się jednak, że będą
to przypadki na tyle wyjątkowe, że kwestia ta nie ma szczególnej doniosłości praktycznej.
Uwzględniając

powyższe,

wola

dysponenta

mieniem

współokreśla

reguły

postępowania z dobrem prawnym. W konsekwencji w przypadku zgody na zachowania
godzące w to dobro, będziemy mieli co do zasady do czynienia z zachowaniem legalnym
i odstąpieniem przez ustawodawcę od ochrony dobra prawnego w poszczególnych
wypadkach.
Przyjmując taką perspektywę, w związku z zasygnalizowanymi wcześniej
założeniami co do relacji naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym w stosunku
do realizacji ustawowych znamion przestępstwa, należy uznać, że zachowanie polegające
na spowodowaniu uszczerbku w majątku mandanta, zrealizowane za jego karnoprawnie
relewantną zgodą, nie stanowi wyrządzenia szkody majątkowej. Będzie ono szkodliwe –
niezależnie od powodów takiej dyspozycji, o ile jest ona skuteczna, jedynie w sensie
potocznym tego słowa, nie może być natomiast mowy o szkodzie majątkowej jako znamieniu
typu czynu zabronionego.

717

W konsekwencji w szczególnych przypadkach jest więc możliwe dokonywanie oceny korzystania
z uprawnień właścicielskich z punktu widzenia norm etycznych. Natomiast wątpliwości w literaturze budzi
ujęcie w art. 140 k.c., w treści prawa własności odesłania do zasad współżycia społecznego i przeznaczenia
prawa własności, zob. E. Gniewek, R. Mikosz w: E. Gniewek (red.), J. Gołaczyński, P. Machnikowski,
R. Mikosz, J. Pisuliński, A. Stelmachowski, K. Zaradkiewicz, System prawa prywatnego. Tom III. Prawo
rzeczowe, Warszawa 2013, s. 404 – 407.
718
Por. M. Cieślak, Polskie…, s. 239. Nie można również wykluczyć uznania in concreto za bezprawne
zachowania np. właściciela drogocennego dzieła sztuki, zmierzającego do jego zniszczenia. W konsekwencji
względem tak postępującego właściciela rzeczy będzie przysługiwała obrona konieczna.
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W konsekwencji istotnego znaczenia dla czynienia ustaleń w zakresie wyrządzenia
szkody majątkowej osobie, o której mowa w art. 296 k.k., nabierają warunki prawnokarnej
doniosłości wyrażenia zgody na naruszenie dobra prawnego w kontekście konwencjonalnych
mechanizmów podejmowania decyzji w ramach podmiotów korporacyjnych. O ile bowiem
w przypadku gdy agent działa na rzecz osoby fizycznej, problematyka znaczenia zgody
dla odpowiedzialności karnej z art. 296 k.k. rysuje się podobnie do innych przypadków
przestępstw przeciwko mieniu, o tyle komplikuje się ona wówczas, gdy mandantem jest
podmiot zbiorowy719. W rzeczywistości bowiem każda osoba wydająca odpowiednie
dyspozycje mieniem osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, działa na cudzy
rachunek. Decyzje podejmowane czy to przez pełnomocnika, czy to osobę będącą piastunem
organu w podmiocie zbiorowym (np. spółce) nigdy nie będą zgodą dzierżyciela dobra
prawnego. Ów dzierżyciel będzie bowiem co do zasady jedynie pewną konwencją,
wehikułem dla realizacji różnorodnych, nie zawsze zbieżnych interesów zainteresowanych
podmiotów. Co więcej, to właśnie niekorzystne decyzje takich osób fizycznych, sprzeczne nie
tyle z „wolą” mandanta, co z jego, z konieczności zobiektywizowanym, wyidealizowanym
interesem, stanowić mogą realizację znamion przestępstwa nadużycia zaufania.
W literaturze wiele uwagi poświęcono problematyce zgody dysponenta dobrem
prawnym z perspektywy warunków zgody, których spełnienie prowadzi do braku
odpowiedzialności karnej. Wskazuje się w tym kontekście na wymóg odpowiedniego stanu
świadomości dysponenta dobrem prawnym (niedziałanie pod wpływem podstępu czy błędu),
dobrowolności zgody, odpowiedniego wieku uprawnionego oraz braku innych okoliczności
wykluczających podjęcie swobodnej decyzji720. Nadto wskazuje się, że zgoda musi być
udzielona przed czynem atakującym dobro prawne lub najpóźniej w chwili realizacji
znamion721.
Natomiast niewiele miejsca poświęca się zagadnieniu delegowania uprawnienia
do wyrażenia zgody, a więc przypadkom, w których dzierżycielem i dysponentem dobra
prawnego będą różne osoby. Problem ten nie dotyczy zresztą wyłącznie podmiotów
zbiorowych, ale również osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych, etc.722. Kwestia zgody
719

Oczywiście podobne trudności mogą pojawić się na gruncie innych typów czynów zabronionych, np.
zniszczenia mienia, gdy właścicielem rzeczy nie będzie osoba fizyczna. W przypadku przestępstwa z art. 296
k.k. sytuacje takie jednak zdecydowanie dominują w praktyce.
720
Zob. w szczególności A. Gubiński, op.cit., s. 55 – 56, P. Daniluk, Warunki…, s. 36 i n., J. Lachowski,
w: G. Bogdan et al., System…, s. 500 i n., E. Hryniewicz, Zgoda…, s. 53 – 54, D. Zając, op.cit., s. 12.
721
A. Gubiński, op.cit., s. 55, W. Wolter, Nauka…, s. 207, P. Daniluk, Warunki…, s. 38, J. Lachowski
w: G. Bogdan et al., System…, s. 502, J. Długosz, Zgoda…, s. 3, J. Piaczyńska, Jednolitość…, s. 63.
722
Zob. na ten temat P. Daniluk, Zgoda zastępcza na naruszenie dóbr prawnych w prawie karnym, Prok.
i Pr. 2005, z. 5, s. 73 i n., tenże…. Kryteria…, s. 94.
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w kontekście podmiotów innych niż osoby fizyczne nie była dotąd szerzej analizowana
w literaturze. W kontekście funkcjonowania osób prawnych lub instytucji M. Cieślak
stwierdza, że odpowiedniej zgody może udzielić organ takiej osoby723.
Perspektywa taka budzi fundamentalne wątpliwości z punktu widzenia ujęcia zgody
uprawnionego, przyjętej w tym opracowaniu. Wszak osoby piastujące funkcje organów
lub na jakiejkolwiek innej podstawie reprezentujące inne osoby lub zajmujące się sprawami
innych osób, co do zasady nie dysponują swobodą w kształtowaniu reguł postępowania
w obrocie dobrami takiej osoby. Przeciwnie, są zobowiązane, czy to na podstawie ustawy,
czy też na podstawie czynności prawnych, do dochowania odpowiednio wysokiej staranności
w swojej działalności i realizowania swoich zadań zgodnie ze zobiektywizowanym,
najlepszym interesem mandanta. W aktach normatywnych dotyczących funkcjonowania
struktur korporacyjnych zawarte są niekiedy odpowiednie regulacje, przyjmujące najczęściej
kształt klauzul generalnych, wskazujące na bezpośrednie związanie piastunów organów osób
prawnych określonymi regułami postępowania, wyznaczającymi zakres ich swobody724.
W konsekwencji swoboda działania piastuna organu osoby prawnej, jak sygnalizowano
wcześniej, jest w znacznej mierze ograniczona, niejako na wzór instytucji pełnomocnictwa725.
Kwestia ta ma pierwszoplanowe znaczenie w kontekście odpowiedzialności karnej
za nadużycia zaufania, ze swej istoty bowiem typ ten kryminalizuje szkodliwe zachowania
osób posiadających kompetencje do podejmowania decyzji w zakresie rozporządzania
majątkiem innej osoby, a w szczególności występujących w charakterze piastunów organów
osób prawnych. Należy więc uznać, że osoby takie nie są uprawnione do wyrażenia
karnoprawnie relewantnej zgody na naruszenie, bądź choćby nawet takie narażenie dobra
prawnego na niebezpieczeństwo, które przekracza zwykłe, powszechnie akceptowalne ryzyko
w ramach określonego typu działalności. W konsekwencji za nieprawidłowe, a w każdym
razie nadmiernie upraszczające należy uznać prezentowane niekiedy w literaturze stanowisko
– choć przywoływane bez szerszego uzasadnienia – zgodnie z którym zgoda mocodawcy
dekompletuje znamiona czynu zabronionego z art. 296 k.k. 726. Kompetencją taką wobec

723

M. Cieślak, Polskie…, s. 240. Mówiąc precyzyjniej, chodzi tu o osobę piastującą funkcję odpowiedniego
organu.
724
Zob. m.in. art. 293 § 2 k.s.h. i art. 483 § 2 k.s.h., art. 50 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.), art. 50 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.). Na temat roli powyższych klauzul
w procedurze przypisania szkody zob. pkt 4 tego rozdziału.
725
Por. A. Opalski, Pojęcie organu…, s. 28 – 31.
726
Tak T. Oczkowski, Nadużycie zaufania…, s. 156, por. też niejednoznacznie R. Kwaśnicki, R. Skiba,
Działanie na szkodę spółki sensu largo zależnej w świetle art. 585 k.s.h., PPH 2010, z. 1, s. 23 - 24, R. Zawłocki
w: J. Bojarski et al., System…, s. 472.
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własnego majątku dysponować będzie niewątpliwie osoba fizyczna, natomiast w przypadku
osób prawnych i innych podmiotów konwencjonalnych, kwestia ta musi być rozpatrywana
w odniesieniu do indywidualnym przypadków. Nie oznacza to jednak, że określone decyzje,
podejmowane w ramach złożonego procesu decyzyjnego w podmiotach korporacyjnych, nie
będą miały znaczenia dla zakresu odpowiedzialności karnej osób zajmujących się sprawami
majątkowymi innej osoby. Kwestia ta może odgrywać istotną rolę przede wszystkim
w kontekście obiektywnego przypisania skutku.
Aby

móc

mówić

o

zgodzie

uprawnionego

w

kontekście

podmiotów

konwencjonalnych, należy w istocie rozważyć kto, jeśli w ogóle ktokolwiek, może w ramach
takich podmiotów podejmować decyzje modyfikujące reguły postępowania z dobrem
prawnym. Kwestię tę można prześledzić na przykładzie spółki akcyjnej, choć poniższe uwagi
znajdować

będą

zastosowanie

mutatis

mutandis

również

do

innych

podmiotów

konwencjonalnych. Nie ulega więc wątpliwości, że kompetencją taką nie będą dysponować
osoby piastujące funkcje członków zarządu i rady nadzorczej, zobowiązane do działania
zgodnie z interesem spółki, a w pełnieniu funkcji zobowiązane do dołożenia
przy wykonywaniu obowiązków staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej
działalności (art. 483 § 2 k.s.h.). W szczególności nie sposób przyjąć, aby uprawnieniem
do modyfikowania reguł postępowania z dobrem prawnym, a w szczególności do wyrażenia
zgody na zachowania wyrządzające szkodę, dysponowali członkowie rady nadzorczej
w spółce kapitałowej. Osoby takie obowiązuje standard lojalności wymagany w stosunkach
szczególnego zaufania. Nie są one również reprezentantami swoich wyborców (wspólników,
akcjonariuszy

dysponujących

możliwością

i są zobowiązania do działania w interesie spółki

wpływania
727

na

skład

rady

nadzorczej)

.

Również zgoda zgromadzenia wspólników lub zgromadzenia akcjonariuszy nie jest
w literaturze traktowana jako uchylająca odpowiedzialność karną za wyrządzenie szkody728.
Wydaje się jednak, że w przypadku tego akurat organu należy dopuścić dalej idącą swobodę.
Nie ulega wątpliwości, że dysponuje on kompetencją do podejmowania decyzji
w najważniejszych sprawach z perspektywy funkcjonowania spółki, w szczególności wyraża
zgodę na najbardziej doniosłe czynności prawne spółki (zob. np. art. 393 i 394 k.s.h.),
podejmuje decyzję o jej likwidacji (art. 459 k.s.h.) oraz wpływa na skład osobowy
pozostałych jej organów (zob. art. 368 § 4 k.s.h. i art. 385 § 1 k.s.h.). Organ ten, częściowo

727

Zob. A. Opalski, Rada nadzorcza w spółce akcyjnej, Warszawa 2006, s. 136 i n., D. Opalska, op.cit., s. 139 –
143, K. Oplustil, Instrumenty…, s. 498 i n.
728
Zob. w kontekście dawnego art. 585 k.s.h. R. L. Kwaśnicki, R. Skiba, Działanie…, s. 21.
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również z powodów historycznych, traktowany jest w konsekwencji niekiedy jako najwyższy
rangą, zwierzchni, szczególny w strukturze korporacyjnej spółki akcyjnej729. Tym niemniej
w obecnym stanie prawnym walne zgromadzenie akcjonariuszy jest jednym z trzech organów
spółki akcyjnej, spośród których każdy ma własną, autonomiczną sferę kompetencji730.
Również akcjonariusze są zobowiązani do wspierania wspólnego celu gospodarczego,
realizowanego przez spółkę (art. 3 k.s.h.), a uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy
może zostać zaskarżona do sądu wówczas, gdy godzi ona w interes spółki lub ma na celu
pokrzywdzenie akcjonariusza (tzw. actio pro socio, art. 422 k.s.h.). Należy jednak zaznaczyć,
że przyjęcie perspektywy, zgodnie z którą interes spółki odpowiada interesom wszystkich
grup jej wspólników, z uwzględnieniem wspólnego celu określonego w umowie (statucie)
spółki i stanowi wynik pewnego kompromisu w ramach jej struktury właścicielskiej, oznacza
przyznanie dominującej roli w wyznaczaniu interesów spółki wspólnikom większościowym.
Konsekwencją tego jest możliwość dopuszczenia kształtowania reguł postępowania w obrocie
przez zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy. W szczególności
należy z odpowiednią dozą ostrożności oceniać decyzje zarządcy podejmowane za zgodą tego
organu i traktować je jako naruszające reguły postępowania z dobrem prawnym tylko
wówczas,

gdy

prowadzą

one

do

naruszenia

słusznych

interesów

wspólników

mniejszościowych731 i gdy decyzja wspólników stanowi przejaw ich nielojalności względem
spółki (naruszenie art. 3 k.s.h.)732. Należy bowiem zauważyć, że wspólnik mniejszościowy
jest wierzycielem spółki o szczególnym charakterze (wierzycielem rezydualnym). Ponieważ
decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje zgromadzenie wspólników, wierzyciel rezydualny
nie może liczyć na prawnokarną ochronę na podstawie przepisów art. 300 – 302 k.k. Z tego
też powodu należy uznać, że wzgląd na słuszny interes majątkowy wspólnika
mniejszościowego może uzasadniać odpowiedzialność karną za przestępstwo z art. 296 k.k.
W konsekwencji pośrednio art. 296 k.k. może służyć jak mechanizm ochrony wspólnika
spółki.
W przeprowadzonych badaniach empirycznych stanowisko walnego zgromadzenia
lub zgromadzenia wspólników w spółkach kapitałowych było najczęściej traktowane jako
729

Zob. prezentacja takiego ujęcia i jej krytyka, J. Szwaja w: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański,
J. Szwaja, A. Herbet, M. Mataczyński, I.B. Mika, T. Sójka, M. Tarska, M. Wyrwiński, Kodeks spółek
handlowych. Tom III. Spółka akcyjna. Komentarz do art. 301 – 490, Warszawa 2013, s. 841 – 846 i wskazana
tam literatura.
730
K. Oplustil, Instrumenty…, s. 516 – 517.
731
A więc z uwzględnieniem ich „wagi”, która jest jednak mniejsza, niż „waga” interesów wspólnika
większościowego.
732
W konsekwencji nie sposób mówić o nadużyciu zaufania (naruszeniu reguły postępowania z dobrem
prawnym) w przypadku zachowania agenta podjętego za zgodą wszystkich wspólników spółki kapitałowej.
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irrelewantne dla odpowiedzialności karnej agenta733, choć zdarzały się w tym zakresie
wyjątki734, przy czym jednak w żadnym z rozstrzygnięć kwestii tej nie uzasadniano interesem
wspólnika mniejszościowego. W kilku rozstrzygnięciach w których sąd nie przypisał
oskarżonemu odpowiedzialności karnej powoływano się na okoliczność akceptacji jego
decyzji przez ten organ, przy czym za każdym razem kwestię tę traktowano jako dodatkowy
argument, mający wzmacniać argumentację sądu, a nie jako okoliczność prowadzącą
do wykluczenia odpowiedzialności karnej735. Wydaje się, że samo stwierdzenie in abstracto
braku relewancji zgody wspólnika większościowego na zachowanie wyrządzające szkodę
z uwagi na interes spółki, stanowi wyraz nieuzasadnionej personifikacji podmiotu
konwencjonalnego, traktowania go jako jednostki całkowicie odrębnej od jej wspólników.
Szczególnie jaskrawo problem ten przedstawia się w przypadku jednoosobowej
spółki kapitałowej. Można sobie wręcz wyobrazić sytuację, w której właściciel wszystkich
udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialności, będący jednocześnie członkiem
jej jednoosobowego zarządu, działając w jej imieniu, wyrządza spółce szkodę. Należy
odnotować występujący zarówno w literaturze jak i w orzecznictwie pogląd, zgodnie
z którym w takim przypadku dochodzi do realizacji znamion przestępstwa. I tak Sąd
Okręgowy w Olsztynie przypisał odpowiedzialność karną za przestępstwo z art. 296
§ 1 i 2 k.k. w zw. z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
członkowi zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącemu jednocześnie jej
wspólnikiem większościowym (symboliczne udziały miały w spółce również jego żona
i córka), który działając za spółkę przystąpił do długu, który zaciągnął wobec banku jako
osoba fizyczna. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy stwierdził, że „jest faktem,
że spółka miała ówcześnie charakter rodzinny (…). Była jednak podmiotem formalnie
733

Wyraźne wypowiedzi sądów w tym zakresie odnotowano w następujących orzeczeniach: wyroku Sądu
Okręgowego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2009 roku, sygn. III K 3/09, wyroku Sądu Rejonowego Szczecin –
Prawobrzeże i Zachód z dnia 11 sierpnia 2010 roku, sygn. V K 762/09 (orzeczenia dotyczyły zgody
zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na wyrządzającą szkodę czynność prawną),
wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 6 maja 2011 roku, sygn. XXI K 154/05 i wyroku Sądu
Okręgowego w Warszawie z dnia 15 października 2015 roku, sygn. VIII K 403/09 (orzeczenia dotyczyły zgody
walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółek akcyjnych).
734
Wyraźnie w tym zakresie wypowiada się Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie w wyroku
z dnia 16 stycznia 2009 roku sprawie o sygn. XIV K 549/06, który decyzję większościowego wspólnika
(wyrażoną w formie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej) wprost potraktował jako zgodę
pokrzywdzonego, stwierdzając, że „ocena, czy dane zachowanie jest dla określonego podmiotu „szkodliwe”
z punktu widzenia jego interesów, należy wyłącznie do jego samego. Jeśli głównym założeniem przy likwidacji
(…) – ważniejszym nawet od finansowych korzyści – było to, aby majątek pozostał w grupie (…), nawet
ze szkodą dla interesów finansowych spółki, to sąd nie jest władny takiej oceny samego pokrzywdzonego
kwestionować”. Wyrok ten jest szerzej omawiany w pkt 3 niniejszego rozdziału.
735
Tak w wyroku Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2006 roku, sygn. IV K 873/04
oraz w wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z dnia 16 stycznia 2009 roku, sygn.
XIV K 549/06.
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odrębnym, a oskarżony, pełniąc funkcje w jej władzach, miał powinność działania w jej
interesie, w tym również w stosunkach ze samym sobą, jako indywidualnym i osobnym
podmiotem gospodarczym736. Podobne rozstrzygnięcie zapadło w wyroku Sądu Apelacyjnego
w Białymstoku z dnia 20 listopada 2012 roku, w którym uznano za winnego przestępstwa
z art. 296 § 2 k.k. członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącego
jednocześnie jej jedynym wspólnikiem, który pobierał z kasy spółki nienależne zaliczki737.
Do

stanowiska

takiego

należy

się

odnieść

krytycznie.

Wynika

ono z rygorystycznego, formalistycznego postrzegania odrębności interesów majątkowych
spółki i jej wspólników, ocenianego obecnie krytycznie zarówno w literaturze
jak i w orzecznictwie prawa gospodarczego. Nie ulega wątpliwości, że w przypadkach gdy
w spółce funkcjonuje jeden wspólnik, będący właścicielem wszystkich udziałów lub akcji,
bądź też występuje jeden wspólnik większościowy, dysponujący zdecydowaną większością
udziałów lub akcji (uczestnictwo innych osób w spółce ma charakter symboliczny
lub incydentalny), interes spółki należy utożsamiać z interesem tego wspólnika. Spółka jest
w takim przypadku jedynie formą prawną dla prowadzenia przez osobę fizyczną działalności
gospodarczej,

najczęściej

zresztą

nakierowaną

na

ograniczenie

odpowiedzialności

za zobowiązania. Wspólnik taki ponosi całość ryzyka działalności gospodarczej, jednocześnie
zarządzając takim podmiotem. W konsekwencji rozróżnianie w takim wypadku interesu
wspólnika i interesu spółki wydaje się zabiegiem sztucznym – spółka jest w takim przypadku
jedynie „narzędziem”, służącym do osiągania celów jej wspólnika738. W konsekwencji
736

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2013 roku, sygn. II K 95/12, Portal Orzeczeń
Sądów
Powszechnych,
http://orzeczenia.olsztyn.so.gov.pl/content/$N/150515000001006_II_K_000095_2012_Uz_2013-10-21_001,
dostęp z dnia 6 czerwca 2018 roku. Por. także uchwała SN z dnia 20 maja 1993 roku, I KZP 10/93, LEX
nr 20599 oraz glosa do tego orzeczenia S. Łagodzińskiego, PiP 1994, z. 1, s. 112 – 115.
737
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 20 listopada 2012 roku, II AKa 138/12, LEX nr 1278079,
tak też w literaturze J. Raglewski, Komentarz do niektórych przepisów…, t. 29 do art. 585 k.s.h., L. Wilk,
op.cit., s. 74 – 76, J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne…, s. 128, R. Zawłocki w: S. Sołtysiński et al., Kodeks
spółek handlowych. Tom IV…, s. 124. Odmiennie na gruncie kodeksu handlowego M. Tarnawski, Artykuł 300
Kodeksu handlowego a jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, MoP 1995, z. 3, s. 73 i n.,
niejednoznacznie natomiast w tym zakresie wypowiadają się R.L. Kwaśnicki i R. Skiba, z jednej strony
twierdząc, że nie ma wątpliwości, że przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa z art. 585 k.s.h. może
być spółka jednoosobowa, a z drugiej strony wskazując, że w działaniu na szkodę spółki przez jej jedynego
wspólnika brak jest elementu społecznej szkodliwości czynu, zob. Działanie…, s. 21 oraz 22 – 23. Należy
jednak pamiętać, że przepis art. 585 k.s.h. postrzegany był przede wszystkim jako przewidujący ochronę
ponadindywidualnych interesów gospodarczych. Możliwość jego zastosowania w przypadku jednoosobowej
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością G. Suliński uzasadnia interesami wierzycieli, zob. G. Suliński,
Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków 1999, s. 94. Ujmowanie nadużycia zaufania
jako przestępstwa skierowanego przeciwko dobrom indywidualnym mandanta (a nie jego wierzycieli, którzy
wszak nie są pokrzywdzonymi tym przestępstwem) – co wydaje się znacznie bardziej uprawnione na gruncie art.
296 § 1a k.k. – wymaga weryfikacji tej perspektywy.
738
Zob. M. Romanowski, W sprawie potrzeby nowej regulacji prawa grup spółek kapitałowych w Polsce,
PPH 2008, z. 7, s. 11.
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decyzje jedynego wspólnika należy traktować jako modyfikujące reguły postępowania
z dobrem prawnym i wykluczające możliwość przypisania odpowiedzialności karnej.
Podobnie należy ocenić sytuacje, w których mamy do czynienia ze wspólnikiem
większościowym, dysponującym liczbą udziałów znacznie przekraczającą połowę, a pozostali
wspólnicy funkcjonują w spółce czysto symbolicznie (rodzina lub pracownicy, posiadający
niewielkie pakiety akcji lub udziałów). Należy jednak uczynić zastrzeżenie, iż takie działania
jedynego

wspólnika

lub

akcjonariusza

nadal

nie

mogą

naruszać

bezwzględnie

obowiązujących przepisów prawa spółek oraz nie mogą stanowić naruszenia obowiązku
lojalności wobec spółki. W tych przypadkach, ze względu na publicznoprawny w istocie
charakter regulacji, które należy traktować jako podstawę rekonstrukcji reguł postępowania
w obrocie gospodarczym, nie sposób przyjąć uprawnienia wspólnika lub akcjonariusza
do modyfikowania reguł postępowania z dobrem prawnym.
Szczególny charakter w tym kontekście ma przypadek działań członka zarządu,
będącego jednocześnie jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem spółki. W sytuacji takiej
trudno bowiem mówić o nadużyciu relacji zaufania. Stosunek zaufania nie jest bowiem
związkiem prawnym, ale relacją osobistą, emocjonalną i może występować wyłącznie
pomiędzy osobami

fizycznymi. W

istocie charakteryzuje on

stosunki

pomiędzy

interesariuszami podmiotu konwencjonalnego, w szczególności pomiędzy wspólnikami
a funkcjonariuszami

spółki.

Trudno

więc

mówić

o

„nadużyciu

zaufania”

przez funkcjonariusza będącego jednocześnie jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem,
skoro nie ma osoby, która by go takim zaufaniem obdarzyła. Wydaje się, że również tutaj
należy przyjąć brak relewancji zgody na naruszenie dobra prawnego wyłącznie wówczas,
gdy doszło

do naruszenia bezwzględnie

obowiązujących przepisów prawa spółek

lub naruszenia obowiązku lojalności względem spółki.
4.3. Interes mocodawcy a instytucja holdingu
Rozwój współczesnej gospodarki rynkowej, a w szczególności wyzwania stojące
przed przedsiębiorcami związane z procesami postępującej globalizacji, informatyzacji,
a także profesjonalizacji prowadzonej działalności i konieczności rozszerzania działalności
w ramach funkcjonowania w rzeczywistości wzrostu gospodarczego, prowadzą nieuchronnie
do występowania procesów koncentracji i łączenia się przedsiębiorców. W konsekwencji
powstają grupy nieraz wielu podmiotów organizacyjnie powiązanych i realizujących wspólne
przedsięwzięcia gospodarcze. Funkcjonowanie w rzeczywistości rynkowej powiązań
pomiędzy przedsiębiorcami, a w szczególności relacji dominacji i zależności, wywołuje
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zupełnie swoiste komplikacje w kontekście odpowiedzialności karnej osób zarządzających
takimi podmiotami, a w szczególności kwestii powstania szkody majątkowej. Dlatego
też, choć zagadnienie to w istocie dotyczy płaszczyzny bezprawności postępowania agenta,
należy przyjrzeć się mu bliżej.
Zagadnienia koncentracji przedsiębiorców, a w szczególności grup spółek, stanowią
przedmiot dużego zainteresowania doktryny prawa gospodarczego. Nazwy te nie należą
co prawda do języka prawnego, ale powszechnie pod pojęciem grupy (zgrupowania) spółek
rozumie się podmioty będące spółkami prawa handlowego, pozostające w relacji (relacjach)
spółka dominująca – spółka zależna w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h., a nadto posiadające
wspólny interes gospodarczy739. Najczęściej pojęcia te traktowane są synonimicznie
w stosunku do pojęcia holdingu lub koncernu740. Wskazuje się przy tym, że aby można było
mówić o zgrupowaniu (grupie) lub holdingu, stosunek zależności pomiędzy spółkami musi
mieć charakter trwały a nie doraźny i wynikać z realizacji określonego, wspólnego
przedsięwzięcia gospodarczego741. Co należy wyraźnie podkreślić, grupa jako taka nie
posiada osobowości prawnej i nie jest podmiotem prawa (choć od strony biznesowej stanowi
jeden organizm gospodarczy)742.
Należy jednocześnie pamiętać, że kodeks spółek handlowych przewiduje
szczątkowe, fragmentaryczne, a jednocześnie powszechnie traktowane jako wadliwe

739

Zob. m.in. A. Szumański w: A. Herbet et al., System…, s. 794, S. Włodyka w: J. Frąckowiak, W. Górecki,
A. Kappes, A.Kidyba, M. Litwińska-Werner, J. Napierała, K. Oplustil, M. Pazdan, W. Popiołek, U. Promińska,
A. Rachwał, M. Spyra, S. Włodyka (red.), System prawa handlowego. Tom 2. Prawo spółek handlowych,
Warszawa 2012, s. 1537 i n., S. Sołtysiński, Zgrupowania spółek. Zarys problematyki prawnej, Kwartalnik
Prawa Prywatnego 1993, z. 3, s. 229 i n., A. Szumański, Ograniczona regulacja prawa holdingowego (prawa
grup spółek) w kodeksie spółek handlowych, PiP 2001, z. 3, s. 20, tenże, Regulacja prawna holdingu w polskim
i europejskim prawie spółek (zagadnienia pojęciowe), PPH 1996, z. 8, s. 1 i n., A. Karolak, Instytucja holdingu,
PUG 2001, z. 3, s. 5 i n., S. Włodyka, Prawo koncernowe, Kraków 2003, s. 35, por. na temat źródeł koncepcji
wspólnego interesu gospodarczego grupy spółek P. Didier, Droit commercial. Tome 2. L’enterprise en société,
les groupes de sociétés, Paryż 1999, s. 533 – 534.
740
A. Szumański w: W. Pyzioł et al., Prawo…, s. 1068 – 1069. Z kolei S. Włodyka traktuje holding jako
szczególny przykład zgrupowania spółek (koncernu), w którym stosunek podporządkowania wynika z udziału
podmiotu dominującego w kapitale podmiotu zależnego, natomiast brak jest w tym przypadku formalnego
uregulowania stosunków pomiędzy takimi podmiotami w postaci umów regulujących wzajemne powiązania
w ramach grupy (w szczególności chodzi tu o umowy o zarządzanie spółką zależną, o przekazywanie zysków,
itp. – tzw. koncern umowny), zob. S. Włodyka, Prawo…, s. 29 – 30, tenże w: J. Frąckowiak et al., System…,
s. 1538. Niekiedy pojęcie holdingu ogranicza się tylko do niektórych przypadków relacji dominacji i zależności,
mianowicie mających charakter kapitałowy, por. A. Szumański, Regulacja…, s. 1, odmiennie M. Aluchna,
Polskie grupy kapitałowe: geneza, kierunki rozwoju i wyzwania na przyszłość, Przegląd Corporate Governance
2009, z. 4, s. 21 i n.
741
Zob. w szczególności A. Szumański w: A. Herbet et al., System…, s. 795 – 796, M. Aluchna, Polskie
grupy… s. 18. W literaturze anglojęzycznej pojęcie holdingu zarezerwowane jest dla spółki dominującej
(„holding company”), narzucającej cele i strategie grupie spółek („corporate group”), por. M. Pariente,
The Evolution of the Concept of Corporate Group in France, European Company and Financial Law Review
2007, vol. 4, s. 319.
742
Zob. np. A. Karolak, op.cit., s. 5 – 6, M. Romanowski, W sprawie…, s. 5 – 6.
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uregulowanie dotyczące problematyki grup spółek743, a pojęcia „holdingu”, „koncernu”,
„grupy spółek” bądź „zgrupowania spółek” należą do języka prawnego innych ustaw. I tak
pojęcie grupy kapitałowej zostało zdefiniowane na potrzeby prawa bilansowego i instytucji
tzw. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej744. Nadto prawo
podatkowe posługuje się pojęciem podatkowej grupy kapitałowej745, będącej szczególnym
przykładem holdingu umownego. Z uwagi jednak na bardzo restrykcyjny charakter
tej regulacji, obejmuje ona właściwie wyłącznie przypadki funkcjonowania spółki kapitałowej
dominującej i należących do niej spółek jednoosobowych746.
Szerszą definicję grupy kapitałowej, obejmującą nie tylko spółki prawa handlowego,
ale wszystkich przedsiębiorców, przewidują regulacje antymonopolowe. Pod pojęciem grupy
kapitałowej

rozumie

się

w

tym

przypadku

wszystkich

przedsiębiorców,

którzy

są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę,
w tym również tego przedsiębiorcę (art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów747). Natomiast przejęciem kontroli nad przedsiębiorcą są zaś w myśl tej
ustawy wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę
uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych
lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę
lub przedsiębiorców (art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
Jednocześnie ustawa ta wskazuje wiele przykładów przejęcia kontroli, do których zalicza nie
tylko formuły powiązań korporacyjnych wskazane w art. 4 § 1 pkt 4 k.s.h., ale również np.
posiadanie prawa do całości albo części mienia przedsiębiorcy zależnego. Jest to więc

743

Regulacja ta ogranicza się właściwie do art. 7 k.s.h. Na temat wadliwości tego przepisu zob. M. Romanowski,
A. Opalski, O potrzebie zasadniczej reformy polskiego prawa spółek, PPH 2008, z. 6, s. 9, M. Romanowski,
W sprawie…, s. 6 i n., R. L. Kwaśnicki, Prawo holdingowe – uwagi do projektu nowelizacji kodeksu spółek
handlowych, PPH 2011, z. 3, s. 24, A. Opalski, Prawo…, s. 253 i n., zob. też część A pkt 12 uzasadnienia
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną
Prawa Cywilnego i przewidującego ograniczoną regulację prawa holdingowego, opierającą się na konstrukcji
interesu grupy spółek. Projekt jest dostępny na stronie internetowej Komisji Kodyfikacyjnej pod adresem
https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje-kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna-prawa-cywilnego/
(dostęp
z dnia 23 czerwca 2018 roku). Na temat potrzeby oraz wariantów wprowadzenia przepisów dotyczących
problematyki grup spółek w kodeksie spółek handlowych zob. A. Szumański, Spór…, s. 9 i n.,
744
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się jednostkę
dominującą wraz z jednostkami zależnymi, natomiast jednostkami zależnymi są jednostki będące spółkami
handlowymi lub podmiotami utworzonymi i działającymi zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego,
kontrolowane przez jednostkę dominującą (art. 3 ust. 1 pkt 39). W istocie więc pojęcie grupy kapitałowej
z ustawy o rachunkowości odpowiada regulacji dominacji i zależności z kodeksu spółek handlowych. Zob.
też art. 55 ustawy o rachunkowości.
745
Zob. art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. z 2018
roku, poz. 1036 z późn. zm..
746
Zob. A. Szumański w: A. Herbet et al., System…, s. 820.
747
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 798
z późn. zm..
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regulacja znacznie szersza, zarówno podmiotowo jak i przedmiotowo, od regulacji prawa
spółek, na potrzeby kontroli koncentracji przedsiębiorców przez Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (art. 13 – 17 ustawy).
Nadto regulacje prawa bankowego przewidują szczególne przypadki zgrupowań
przedsiębiorców w postaci holdingu finansowego, holdingu mieszanego, holdingu bankowego
zagranicznego, holdingu bankowego krajowego i holdingu hybrydowego 748, również opartych
na stosunku dominacji i zależności pomiędzy spółkami będącymi bankami. Przepisy te mają
przede wszystkim znaczenie w kontekście kontroli Komisji Nadzoru Finansowego
sprawowanej nad sektorem bankowym749.
Z perspektywy prowadzonych tutaj rozważań szczegółowe regulacje zgrupowań
przedsiębiorców bądź holdingów nie mają większego znaczenia (za wyjątkiem ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów, przewidującej regulację bliźniaczą do kodeksu spółek
handlowych), poszczególne ustawy posługują się nimi bowiem przede wszystkim na potrzeby
prawa publicznego gospodarczego i nadzoru nad pewnymi sferami życia gospodarczego.
Należy również pamiętać, że pojęcia „holdingu” czy „koncernu” mają charakter
interdyscyplinarny, opisując zjawiska ze sfery ekonomii i zarządzania. Z perspektywy
odpowiedzialności karnej agenta nie można również zapominać, że problem relacji dominacji
i zależności nie ogranicza się wyłącznie do stosunków pomiędzy spółkami prawa
handlowego, ale może dotyczyć również innych osób (np. podmiotem dominującym może
być osoba fizyczna, gmina, Skarb Państwa itp.)750. Tym niemniej, ponieważ w praktyce
kwestia odpowiedzialności karnej agenta pojawia się w kontekście zarządzania podmiotami
będącymi spółkami, wydaje się, że można ograniczyć poniższe rozważania do problematyki
grup spółek. W tym opracowaniu będę używał pojęcia „grupy spółek” zamiast „zgrupowania
spółek” ponieważ występuje ono powszechnie w doktrynie prawa handlowego, a także
w praktyce obrotu gospodarczego751, oraz pojęcia „holdingu”.
Kluczowym zagadnieniem odpowiedzialności karnej agenta w kontekście grup
spółek, jest problematyka wyrządzenia szkody spółce zależnej752. W ramach funkcjonowania
holdingu bowiem interesy spółki zależnej co do zasady będą podporządkowane interesom
spółki dominującej. Niekiedy podmiot dominujący może wręcz prowadzić „politykę
kolonialną” względem podmiotów zależnych, eksploatując je, a następnie doprowadzając do
748

Wszystkie te pojęcia należą do jeżyka prawnego prawa bankowego, zob. art. 4 ust. 1 pkt 10 – 11c.
Zob. szerzej A. Szumański w: A. Herbet et al., System…, s. 821 i n.
750
Zob. A. Szumański, Regulacja…, s. 2 – 3, tenże, Ograniczona regulacja…, 20 i n., A. Karolak, op.cit., s. 7.
751
Np. „PGE Polska Grupa Energetyczna”, „Grupa PKN Orlen”, zob. A. Szumański, Spór…, s. 10. Często
jednak pojęcia te traktowane są jako synonimiczne, por. A. Opalski, Prawo…, s. 3 i n.
752
Zob. R.L. Kwaśnicki, D. Nilsson, Legalne działanie na szkodę spółki zależnej, PPH 2007, z. 12, s. 26 i n.
749
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ich likwidacji. W takich przypadkach decyzje podejmowane przez zarząd spółki zależnej,
w istocie realizujące wolę podmiotu dominującego, prowadzić mogą do pokrzywdzenia
mandanta, będącego wszak odrębnym podmiotem. Z drugiej jednak strony w pewnych
przypadkach określone decyzje, choć krótkoterminowo szkodliwe dla podmiotu zależnego,
a korzystne dla podmiotu dominującego, w szerszej perspektywie przynoszą korzyści
dla całości holdingu. W konsekwencji jako teoretycznie skomplikowany i praktycznie
doniosły jawi się problem odpowiedzialności karnej za wyrządzenie szkody (lub narażenie
na wyrządzenie szkody) spółce zależnej przez menedżera działającego w interesie podmiotu
dominującego753. W tego rodzaju przypadkach ważyć bowiem należy różne racje,
a w szczególności interes podmiotu dominującego, interes całego holdingu oraz interes
wspólników mniejszościowych spółki zależnej. Menedżer taki znajduje się w o tyle
szczególnej sytuacji, że zachowanie przez niego stanowiska jest z reguły całkowicie
uzależnione od woli osób działających za spółkę dominującą. Realizowanie przez podmioty
zależne interesu podmiotu dominującego jawi się jako szczególnie kontrowersyjne również
w kontekście

możliwości

wyrządzenia

szkody

spółkom,

których

większościowym

wspólnikiem jest Skarb Państwa. W tym kontekście należy również rozróżnić problem
naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym, niejako pierwotny, oraz problem tego,
czy w ogóle można mówić o szkodzie wówczas, gdy co prawda spółka zależna ponosi koszty,
ale w perspektywie całości holdingu są one rekompensowane.
W odniesieniu do struktur holdingowych w literaturze prezentowane są w tym
zakresie różne podejścia, choć należy zasygnalizować, że problematyka ta nie była dotąd
przedmiotem szerszej refleksji, a rozważania w tym zakresie prowadzone były głównie
na gruncie nieobowiązującego już art. 585 k.s.h. W tym kontekście J. Raglewski twierdził,
że członek zarządu spółki zależnej realizuje znamiona przestępstwa gdy działa na jej szkodę
nawet wówczas, gdy zachowanie takie jest korzystne dla holdingu jako całości, znajduje się
jednak w szczególnej sytuacji motywacyjnej, w związku z czym możliwe jest w takim
przypadku wyłączenie winy754. Podobne stanowisko co do realizacji znamion przestępstwa
z art. 585 § 1 k.s.h. w takim przypadku prezentują R. L. Kwaśnicki i D. Nilsson
oraz R.L. Kwaśnicki i R. Skiba755. W kwestii odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art.
296 k.k. jednoznacznie za przypisaniem takiej odpowiedzialności wypowiada się
753

Zob. K. Oplustil, T. Włudyka, op.cit., s. 845 – 848.
J. Raglewski, Komentarz do niektórych przepisów…, t. 27 do art. 585 k.s.h..
755
R.L. Kwaśnicki, D. Nilsson, Legalne działanie…, s. 28 i 31, R.L. Kwaśnicki, R. Skiba, Działanie…,
s. 19 i 22. Tak też, odwołując się do podmiotowości prawnej poszczególnych podmiotów wchodzących w skład
holdingu, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 12 grudnia 2012 roku, II AKa 279/12, LEX
nr 1254571.
754
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R.L. Kwaśnicki756. Autorzy ci, krytycznie odnosząc się do takiego stanu rzeczy proponują
wprowadzenie do polskiego prawa, w tym do regulacji prawnokarnych, zapożyczonej z prawa
niemieckiego konstrukcji tzw. legalnego działania na szkodę spółki zależnej757.
Robert Zawłocki twierdzi, że dla kwestii odpowiedzialności karnej z art. 585 k.s.h.
obojętne jest, czy sprawca narusza interesy jednej spółki, czy też wielu połączonych spółek,
np. w postaci „holdingu”. Zaznacza jednak, że „wskazana okoliczność jest jednak istotna
dla kwestii stopnia winy sprawcy oraz stopnia społecznej szkodliwości czynu”758. Abstrahując
od tego, że obydwa te zdania są wzajemnie sprzeczne (skoro bowiem okoliczność działania
w ramach holdingu jest istotna dla stopnia winy i stopnia społecznej szkodliwości czynu,
to nie można twierdzić, że jest ona dla kwestii odpowiedzialności karnej bez znaczenia759),
nie jest do końca jasne, jakie przypadki Autor ma na myśli. Problem bowiem nie pojawia się
wówczas,

gdy

wyrządzono

szkodę

grupie

spółek.

Należałoby

wtedy

przypisać

odpowiedzialność karną za przestępstwo lub przestępstwa oraz odrębnie wyliczyć wartość
szkody wyrządzonej każdej ze spółek wchodzących w skład holdingu. Kontrowersyjne będą
te przypadki, gdy działanie agenta z perspektywy interesu grupy jest korzystne, a wyrządza
szkodę jednej ze spółek należącej do grupy.
Z kolei T. Włudyka i K. Oplustil podnoszą, że nie można mówić o naruszeniu
interesu spółki zależnej, gdy poniesienie przez nią określonych kosztów lub obciążenie jej
ryzykiem zostanie zrekompensowane przez inne korzyści, które wynikają dla spółki zależnej
z uczestnictwa w holdingu. Wskazują następnie, że ocena rezultatów określonej czynności
podjętej przez menedżerów spółki zależnej powinna być dokonywana przy uwzględnieniu
szerszego kontekstu, a więc relacji pomiędzy spółkami należącymi do grupy. Jeżeli
w dłuższej perspektywie ponoszenie określonych strat i kosztów jest bilansowane
korzyściami wynikającymi z udziału w holdingu, zachowanie takie nie stanowi przestępstwa.
W konsekwencji „działania menedżera służące realizacji interesu grupy spółek (a pośrednio –
interesowi jedynego bądź większościowego wspólnika) nie należy rozpatrywać wyłącznie
na płaszczyźnie

zawinienia

(jako

wynik

756

"szczególnej

sytuacji

motywacyjnej"),

Autor stwierdza, że „penalizowane są wszelkie działania na szkodę spółki zależnej (por. art. 585 k.s.h. i art.
296 k.k.) oraz sankcjonowana jest odpowiedzialność cywilna z tego tytułu (por. art. 293 oraz art. 483 k.s.h.),
nawet jeżeli samo działanie na szkodę spółki zależnej ma służyć słusznemu interesowi (korzyściom) podmiotu
dominującego lub innym interesom aprobowanym przez podmiot dominujący (…), R.L. Kwaśnicki, Prawo
holdingowe…, s. 23 – 24.
757
Zob. w szczególności R.L. Kwaśnicki, D. Nilsson, Legalne działanie…, s. 29 i n.
758
R. Zawłocki w: S. Sołtysiński et al., Kodeks spółek handlowych. Tom IV…, s. 1248 – 1249.
759
Wydaje się, że autor sygnalizuje w tym miejscu, że działanie w ramach struktury holdingowej nie może
prowadzić do dekompletacji znamion typu czynu zabronionego.
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ale na płaszczyźnie oceny bezprawności jego zachowania”760. Tak więc Autorzy ci przyjmują,
że w pewnych przypadkach działanie na szkodę spółki zależnej, podejmowane w interesie
całości holdingu, winno być traktowane jako zgodne z regułami postępowania z dobrem
prawnym i w konsekwencji legalne. Tym niemniej zajmują stanowisko bardzo ostrożne,
wskazując, że w istocie jest to kwestia odpowiedniej perspektywy ekonomicznej
na funkcjonowanie spółki zależnej i aby nie można było mówić o wyrządzeniu szkody
wymagają, aby ostatecznie takie prima facie szkodliwe względem spółki zależnej zachowanie
agenta w dalszej perspektywie było opłacalne dla spółki. Można więc tę kwestię postrzegać
przede wszystkim w kontekście odpowiedniej perspektywy wykazania szkody majątkowej,
przy uwzględnieniu całości działalności gospodarczej podmiotu761. Problem jednak będzie
nadal aktualny w przypadkach gdy tego rodzaju bilans w kontekście spółki zależnej będzie
nadal niekorzystny (po uwzględnieniu jej sytuacji w strukturze holdingowej), a korzyść
z decyzji menadżera będzie wynikała z oceny znaczenia jego zachowania dla interesu spółki
dominującej lub interesu holdingu jako całości.
Wydaje się, że w tym kontekście należy odróżnić dwie kwestie. Po pierwsze
możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdy pewne koszty czy też negatywne efekty działania
agenta dla mocodawcy są w całości kompensowane za pomocą korzyści, które spółce
przynosi uczestnictwo w holdingu. Nie mamy wówczas w ogóle do czynienia z jakimkolwiek
naruszeniem interesów członka grupy, ponieważ przyjęcie właściwej perspektywy czasowej
na ten interes (nawet w oderwaniu od interesów całości grupy) doprowadzi do wniosku,
że o żadnym uszczerbku nie może być mowy. Nadto możemy mieć do czynienia z sytuacją,
w której rzeczywiście dochodzi do negatywnych skutków finansowych w spółce wchodzącej
w skład holdingu, ale z perspektywy całości grupy, owe negatywne skutki są niejako
kompensowane. Rzecz jasna obliczanie konkretnej wysokości szkody w tego rodzaju
sytuacjach będzie niezwykle skomplikowane, ponieważ bardzo często korzyści z udziału
w grupie nie będą możliwe do precyzyjnego oszacowania. W przypadkach takich mechanizm
obliczania wartości szkody majątkowej jako znamienia czynu zabronionego najczęściej
w ogóle będzie instrumentem nieadekwatnym, a kwestia ta musi być rozpatrywana przede
wszystkim

w

perspektywie

naruszenia

reguł

postępowania

z

dobrem

prawnym.

W konsekwencji konieczne jest wskazanie warunków, pod jakimi agent jest uprawniony
do działania na szkodę mandanta z uwagi na uwzględnienie interesu holdingu.

760

K. Oplustil, T. Włudyka, op.cit., s. 846. Zob. też w kontekście grup spółek uwagi O. Górniok, Jeszcze
o przestępstwach…, s. 13 – 14.
761
Zob. K. Oplustil, T. Włudyka, op.cit., s. 845 – 846.
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Problem skonstruowania określonych warunków wykluczenia odpowiedzialności
karnej agenta za działanie na szkodę spółki wchodzącej w skład holdingu może być
rozpatrywany jako zagadnienie wykładni obowiązujących przepisów jak i jako kwestia
wymagająca uregulowania. Wobec jednak niepowodzenia podejmowanych w przeszłości
prób szerszej regulacji prawa holdingowego w Polsce, formułowaniu postulatów de lege
ferenda musi towarzyszyć daleko idący pesymizm co do możliwości ich realizacji. Wydaje
się jednak, że możliwe jest na gruncie obowiązujących przepisów sformułowanie warunków
legalnego zachowania funkcjonariusza podmiotu należącego do grupy. Można w tym
kontekście wyróżnić dwa podejścia, mianowicie koncepcję tzw. legalnego działania
na szkodę spółki będącej częścią holdingu, nawiązującą do regulacji niemieckich
oraz koncepcję interesu grupy spółek, wywodzącą się z orzecznictwa, a następnie
ustawodawstwa francuskiego.
Ujęcie niemieckie przewiduje rygorystyczną, kompleksową regulację tzw. holdingu
(koncernu) umownego, zgodnie z którą w przypadku umów koncernowych podmiot
dominujący jest uprawniony do wydawania wskazówek zarządowi podmiotu zależnego,
w tym również takich, które są niekorzystne dla spółki zależnej, jeżeli służą interesom
podmiotu dominującego albo innego podmiotu powiązanego, a zarząd spółki zależnej nie
może odmówić ich wykonania. Nadto niemieckie regulacje holdingu faktycznego przewidują
mechanizmy ochrony spółki zależnej i jej mniejszościowych akcjonariuszy, w postaci
odpowiedzialności odszkodowawczej spółki dominującej względem spółki zależnej
oraz możliwości domagania się przez akcjonariusza mniejszościowego wykupu jego akcji
przez spółkę dominującą762. Wydaje się jednak, że wprowadzenie konstrukcji tzw. legalnego
działania na szkodę spółki zależnej do prawa karnego wymagałoby najpierw sformułowania
wyraźnych

dyrektyw

postępowania

agenta

podmiotu

zależnego

w

przepisach

materialnoprawnych.
Niektórzy autorzy proponują w tym kontekście posługiwanie się instytucją
pozaustawowego kontratypu zgody uprawnionego763. Wydaje się, że możliwość taka
istniałaby wyłącznie w przypadku zawarcia tzw. umowy o zarządzanie spółką zależną (art.
7 k.s.h.), której dopuszczalność jest kontrowersyjna764, natomiast w przypadku holdingu
762

Szerzej na temat uregulowań niemieckich zob. R.L. Kwaśnicki, D. Nilsson, Legalne działanie…,
s. 27 – 31, A. Opalski, Prawo…, s. 38 i n.
763
Zob. R.L. Kwaśnicki, R. Skiba, Działanie…, s. 23 – 24.
764
Należy zgodzić się z prezentowanym w literaturze stanowiskiem, zgodnie z którym brak jest w systemie
prawnym podstaw do konstruowania takiej umowy, a stałaby ona w sprzeczności z regulacjami dotyczącymi
sfery organizacyjnej spółek kapitałowych, prowadząc do naruszenia podstawowych uprawnień korporacyjnych
wspólników mniejszościowych. W szczególności bezwzględnie obowiązujące przepisy kodeksu spółek
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faktycznego brak jest uregulowań pozwalających na wydawanie poleceń zarządowi spółki
zależnej przez funkcjonariuszy podmiotu dominującego. W konsekwencji należy uznać,
że wpływ spółki dominującej na działania zarządu spółki zależnej sprowadza się
do korzystania z kompetencji przysługujących zgromadzeniu wspólników lub walnemu
zgromadzeniu akcjonariuszy, z uwzględnieniem ograniczeń w modyfikowaniu przez
te organy reguł postępowania wiążących funkcjonariuszy spółki. Natomiast z uwagi
na praktyczny brak wykorzystywania i wadliwość regulacji art. 7 k.s.h., koncepcja
odwołująca się go instytucji zgody uprawnionego jawi się jako niewystarczająca.
Z kolei pojęcie interesu grupy spółek zostało wypracowane w orzecznictwie
francuskich sądów karnych właśnie jako mechanizm uadekwatniania odpowiedzialności
karnej menedżerów zajmujących się interesami podmiotów należących do holdingu, zwany
mianem tzw. doktryny Rozenblum765.
Tzw. sprawa Rozenblum dotyczyła odpowiedzialności karnej funkcjonariusza spółki
za przestępstwo nadużycia mienia spółki (udzielania w imieniu poszczególnych spółek
pożyczek i zabezpieczeń innym, w celu ratowania ich przed upadłością). Francuski sąd
kasacyjny ostatecznie przypisał Marc’owi Rozenblum’owi odpowiedzialność karną,
wykluczając istnienie wspólnego interesu pomiędzy zarządzanymi przez niego podmiotami.
Tym niemniej sformułował ogólną dyrektywę, zgodnie z którą wsparcie finansowe, udzielone
przez funkcjonariuszy jednej spółki innej spółce w ramach tej samej grupy, w której są oni
bezpośrednio lub pośrednio zaangażowani, musi być uzasadnione wspólnym ekonomicznym,
społecznym lub finansowym interesem, ocenianym z perspektywy prowadzonej polityki całej
grupy. Pod pojęciem interesu ekonomicznego w tym kontekście należy rozumieć zapewnienie
efektywności zarządzania, odpowiedniego rozłożenia ryzyka pomiędzy podmiotami w ramach
grupy i utrzymanie elastycznej, dostosowanej do zmiennych warunków rynkowych,
organizacji korporacji. Interes społeczny w ramach tej doktryny sprowadza się do ochrony
interesów pracowników (np. uniknięcie zwolnień grupowych). Natomiast interes finansowy
wiąże się z zapewnieniem odpowiedniego zarządzania finansami w ramach struktury
korporacyjnej, wspólnego zarządzania płynnością finansową uczestników, w tym również
handlowych wykluczają możliwość podporządkowania zarządu prawnie wiążącym poleceniom podmiotu
dominującego (zob. M. Wojtyczek, Dopuszczalność zawierania tzw. umów holdingowych w świetle przepisów
kodeksu spółek handlowych, Prawo Spółek 2002, z. 5, s. 31). W konsekwencji, zdaniem części autorów, umowa
taka de lege lata jest niedopuszczalna (tak A. Opalski, Prawo…, s. 254 – 255, R. Pabis, O potrzebie nowelizacji
kodeksu spółek handlowych, Prawo Spółek 2003, z. 2, s. 5 – 6).
765
Od wyroku francuskiego sądu kasacyjnego (Chambre criminelle de Cour de cassation) z dnia 4 lutego 1985,
JCP/E 1985, II, 14614 w sprawie oskarżonego Marc’a Rozenbluma. Zob. M. Pariente, op.cit., s. 323 – 326.
W literaturze polskiej na temat tej koncepcji zob. A. Opalski, Prawo…, s. 97 – 117, K. Oplustil, T. Włudyka,
op.cit., s. 846 – 848.
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poprzez wzajemne wsparcie766. Ponieważ ujęcie to zostało najpierw opracowane
w orzecznictwie sądów karnych, a dopiero później trafiło do francuskiego ustawodawstwa
gospodarczego, można próbować formułować warunki wyłączenia odpowiedzialności karnej
menedżera z uwagi na interes grupy spółek, zwłaszcza że pojęcie to doczekało się szerszego
opracowania w literaturze prawa gospodarczego.
Polski kodeks spółek handlowych posługuje się wyłącznie pojęciem interesu spółki.
Tym niemniej część przedstawicieli literatury proponuje posługiwanie się taką kategorią
i wywodzi ją właśnie z pojęcia interesu spółki. Traktując bowiem interes spółki jako swoistą
dyrektywę optymalizacyjną, wypadkową interesów wspólników i akcjonariuszy oraz innych
grup interesariuszy, przyjmuje się, że podmiot dominujący jest legitymowany do realizowania
jednolitej strategii całej grupy. W konsekwencji również funkcjonariusze spółek zależnych
są uprawnieni do działania w interesie podmiotu dominującego lub całości grupy,
o ile działania

takie

uwzględniają

w

odpowiednim

stopniu

interesy

wspólników

mniejszościowych i innych interesariuszy767. Jako uzasadnienie tej koncepcji wskazuje się,
że celem zawiązania spółek kapitałowych nie musi być osiąganie zysku, co prowadzi
do wniosku, że cele te mogą być podporządkowane celom zgrupowania lub podmiotu
dominującego. Tym niemniej wskazuje się jednak na potrzebę ważenia korzyści i kosztów
uczestnictwa

spółki

zależnej

w

holdingu,

uwzględnienia

interesów

wspólników

mniejszościowych768.
Kierując się pojęciem interesu grupy spółek można wskazać następujące warunki
legalności działania agenta.
Po pierwsze, aby w ogóle mówić o grupie spółek jako o zintegrowanym, wspólnym
organizmie gospodarczym, nie jest wystarczające stwierdzenie występowania zależności
majątkowych lub korporacyjnych pomiędzy spółkami. Aby uzasadniać określone decyzje
interesem holdingu nie wystarczy wykazanie relacji dominacji i zależności pomiędzy
spółkami, ale konieczne jest stwierdzenie istnienia trwałej, spójnej organizacji, powołanej
lub istniejącej w określonym celu (np. dywersyfikacja ryzyka, ekspansja w kierunku nowych
rynków lub nowych sektorów gospodarki)769.
Po drugie, ów interes grupy spółek rzeczywiście musi być interesem „wspólnym” –
podmiot dominujący nie może funkcjonować w ten sposób, aby maksymalizować swoje
766

M. Pariente, op.cit., s. 325 – 326.
Zob. A. Opalski, Prawo…, s. 220 i n. W tym kontekście wskazuje się w szczególności na zakazy wynikające
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa spółek, dotyczących np. kapitału zakładowego lub akcyjnego.
768
Zob. A. Opalski, Prawo…, s. 222 i n.
769
M. Pariente, op.cit., s. 324 – 325, K. Oplustil, T. Włudyka, op.cit., s. 847.
767
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korzyści kosztem grupy, ale tak zarządzać całością, aby maksymalizować zyski dla całej
grupy. W tym kontekście należy zauważyć, że inaczej interpretować należy sytuację spółek
jednoosobowych,

w

ramach

których

w

ogóle

nie

jest

możliwe

wyodrębnienie

ich samodzielnego interesu770, a inaczej spółek zależnych z udziałem mniejszościowych
wspólników. Tego rodzaju organizmy nie mogą być traktowane w sposób „kolonialny”,
nawet jeżeli pełnią jedynie rolę służebną (np. jako „centrum kosztów” holdingu),
to za transferowaniem zysków do spółki dominującej muszą iść odpowiednie profity
dla wspólników. W konsekwencji działania zarządców nie mogą być podejmowane
w interesie zarządcy bądź jednego z podmiotów, w szczególności kosztem innych członków
grupy. Nie oznacza to, że jeden lub więcej podmiotów uczestniczących w zgrupowaniu nie
może w określonej perspektywie, ponosić pewnych dodatkowych czy szczególnych kosztów
w interesie grupy. Konieczne jest jednak, aby w dłuższej perspektywie koszty te były
rekompensowane udziałem w grupie.
Powyższą kwestię – niewątpliwie bardzo ocenną – można badać za pomocą dwóch
narzędzi. Należy więc uwzględniać statutowe (lub wskazane w poszczególnych umowach)
cele spółki dominującej i spółek zależnych. Spółka kapitałowa nie musi bowiem zostać
zawiązana w celu zarobkowym (zob. art. 3 i art. 151 § 1 k.s.h.). W kontekście celów
działalności poszczególnych spółek należy badać również cel powołania grupy i oceniać
powody koncentracji771. Nadto należy posługiwać się swoistym testem proporcjonalności,
uznając za niezgodne z interesem grupy decyzje funkcjonariuszy spółki, gdy ewentualne
korzyści, które mogą z nich wynikać dla wspólników, nie równoważą ryzyka niekorzystnych
następstw772.
Po trzecie wreszcie, w kontekście wiążących zarządcę reguł postępowania konieczne
jest

uwzględnienie

pozostałych

interesariuszy

spółki,

w

tym

przede

wszystkim

jej pracowników i wierzycieli. Należy bowiem pamiętać, że polskie uregulowania grup spółek
w zasadzie nie przewidują odpowiedzialności spółki dominującej za zobowiązania spółki
zależnej773. W konsekwencji zawsze niezgodne z regułami postępowania z dobrem prawnym
będzie takie postępowanie agenta, które prowadzi do upadłości spółki i pokrzywdzenia
jej wierzycieli. Jest to zresztą kwestia zupełnie niezależna od problematyki pokrzywdzonego
przestępstwem z art. 296 k.k., którym wszak nie jest wierzyciel.
770

Nie ma bowiem wówczas mowy o „wypadkowej” interesów wspólników, a interes spółki jest zbieżny
z interesem jedynego wspólnika, zob. K. Oplustil, T. Włudyka, op.cit., s. 846.
771
Zob. M. Pariente, op.cit., s. 323.
772
Por. A. Opalski, Prawo…, s. 214 i n., K. Oplustil, T. Włudyka, op.cit., s. 843 – 844.
773
Zob. S. Włodyka, Prawo…, s. 204 i n., A. Opalski, Prawo…, s. 503 – 504 oraz na temat wyjątków od tej
zasady s. 511 i n.
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Warto tak skonstruowane warunki odpowiedzialności karnej agenta za wyrządzenie
szkody w ramach funkcjonowania struktury holdingowej zestawić z przypadkami badania
tego rodzaju problemów w praktyce sądowej. Przedmiotem mojego zainteresowania będą
cztery sprawy.
Pierwsza z nich dotyczy postępowania, które toczyło się przed Sądem Rejonowym
w Szczecinie pod sygn. XIV K 226/01774. W sprawie tej członek jednoosobowego zarządu
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością C. został oskarżony o działanie na szkodę
tej spółki775 poprzez zawarcie rażąco niekorzystnej umowy dzierżawy przedsiębiorstwa
należącego do spółki akcyjnej S. Prokurator wskazywał w szczególności, że czynsz dzierżawy
był radykalnie zawyżony w stosunku do cen rynkowych, a nadto w kolejnych latach był
jeszcze podnoszony – pomimo stopniowego zbywania przez spółkę S. środków trwałych tego
przedsiębiorstwa – a podwyżki czynszu w istocie nie były w najmniejszym stopniu związane
z

wartością

przedsiębiorstwa,

ale

wyłącznie

z

wynikiem

finansowym

spółki

C. W konsekwencji im ten wynik był wyższy – wyższy był czynsz dzierżawy,
w konsekwencji czego umowa ta była w istocie jedynie formułą transferowania zysków
C. sp. z o.o. do S. S.A. Jednocześnie prokurator w akcie oskarżenia zauważył, że spółka
C. była spółką zależną od spółki S. (początkowo całość udziałów należała do spółki
S., później była ona wspólnikiem większościowym, posiadającym 67% udziałów, wskazując
jednocześnie, że oskarżony, jako piastun organu spółki zależnej, winien był kierować się jej
samodzielnym interesem prawnym. Na co również należy zwrócić uwagę, ostatecznie doszło
do upadłości spółki C., a w konsekwencji braku możliwości zaspokojenia jej wierzycieli.
Co prawda w momencie, w którym C. sp. z o.o. zaprzestała płacenia swoich zobowiązań
planowano przejęcie jej majątku, razem ze zobowiązaniami przez spółkę dominującą,
ale ostatecznie, ponieważ również ona miała kłopoty finansowe, nie doszło do porozumienia
ze wszystkimi wierzycielami.
Sąd, wydając wyrok uniewinniający wskazał, że powstanie spółki zależnej
C. wynikało z szerszego planu restrukturyzacji spółki – matki, polegającego na przekazaniu
jej poszczególnych przedsiębiorstw nowo powoływanym podmiotom (spółkom z ograniczoną
odpowiedzialnością) i czerpaniu zysków z prowadzonej przez nie działalności. Natomiast sam
774

W sprawie tej akt oskarżenia wniosła Prokuratura Okręgowa w Krakowie, sygn. VI Ds 33/98. W sprawie tej
oskarżonemu zarzucono przestępstwo działania na szkodę spółki oraz niezgłoszenie wniosku o upadłość spółki
w terminie. Wyrokiem z dnia 27 grudnia 2007 roku oskarżony w sprawie został uniewinniony od popełnienia
przestępstwa z art. 300 § 1 k.h., natomiast co do przestępstwa z art. 301 k.h. postępowanie umorzono z powodu
upływu terminu przedawnienia karalności. Wyrok nie został zaskarżony.
775
Co ciekawe, oskarżonemu nie zarzucono wyrządzenia szkody spółce C. (art. 296 k.k.), pomimo wyliczenia
przez prokuratora konkretnych, utraconych wartości majątkowych, przekraczających kwotę mienia znacznej
wartości.
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podmiot dominujący miał zajmować się organizacją i pozyskiwaniem klientów.
W konsekwencji dzierżawiono przedsiębiorstwa, a czynsz dzierżawy był ustalany na bieżąco
przy uwzględnieniu potrzeb spółki – matki i możliwości finansowych spółek – córek.
Wysokość zobowiązań była każdorazowo negocjowana, przy uwzględnieniu zobowiązań
finansowych podmiotu dominującego (nie był on bowiem właścicielem przedsiębiorstwa,
ale leasingobiorcą). Ostatecznie Sąd stwierdził, że oskarżony nie naruszył wiążących go reguł
postępowania, uzyskując adekwatne dla relacji w holdingu ceny czynszu, pomimo trudnej
pozycji negocjacyjnej. Jednocześnie sąd wskazał, że funkcjonowanie spółki C. było
uzależnione od jej roli w holdingu – to spółka dominująca zapewniała jej klientów.
Wydaje się, że sąd prawidłowo ocenił mechanizmy struktury holdingowej i choć nie
powoływał się na interes grupy jako całości, to wykazał brak naruszenia reguł postępowania
z dobrem prawnym. W szczególności dostrzegł trwałość struktury organizacyjnej grupy
oraz oparcie jej funkcjonowania na ważeniu wzajemnych interesów, a nie prymatu podmiotu
dominującego kosztem spółki zależnej. Można jedynie żałować, że sąd nie odniósł się szerzej
do kwestii ochrony interesów wierzycieli, ale w stanie faktycznym sprawy brak było podstaw
do przyjęcia, że prowadzona była polityka „kolonialna” względem spółki zależnej – spółka
dominująca, na ile było to możliwe, brała na siebie odpowiedzialność za długi spółki – córki.
Można jednak podnieść, że skonstruowanie w taki sposób umowy dzierżawy –
a w szczególności ukształtowanie wysokości czynszu, w istocie stanowiło przekazywanie
zysku przez spółkę – córkę do spółki – matki. Należy jednak zauważyć, że umowa taka
nie została w polskim ustawodawstwie uregulowana, a jej dopuszczalność – podobnie
jak dopuszczalność innych umów holdingowych, o czym była mowa wcześniej – budzi
zasadnicze wątpliwości776.
W drugiej ze spraw, toczącej się przed Sądem Rejonowym Kraków – Śródmieście
w Krakowie pod sygn. XIV K 549/06/S777. Postępowanie prowadzono przeciwko
likwidatorowi spółki akcyjnej należącej (jako spółka zależna) do grupy spółek kolejowych.
W ramach jej likwidacji dokonał on sprzedaży taboru kolejowego (lokomotyw), uzyskując
z niej – zdaniem oskarżyciela – cenę niższą od wartości rynkowej sprzętu o ponad
28 milionów złotych. Z kolei nadużycia uprawnienia w sprawie prokurator upatrywał
776

Zob. A. Opalski, Prawo…, s. 254 – 255, A. Szumański, Spór…, s. 10. Odmiennie S. Włodyka, Prawo…,
s. 99 – 100, M. Wojtyczek, Dopuszczalność…, s. 34 – 36, A. Szumański, Ograniczona regulacja…, s. 29 – 30.
777
Akt oskarżenia z dnia 18 maja 2006 roku wniosła Prokuratura Rejonowa Kraków – Śródmieście, sygn.
1 Ds 65/05/S. W sprawie likwidator spółki akcyjnej został oskarżony o przestępstwo z art. 296 § 3 k.k.
Wyrokiem sądu z dnia 16 stycznia 2009 roku, sygn. XIV K 549/06 został on uniewinniony od zarzucanego
mu przestępstwa. Wyrok ten został zaskarżony przez prokuratora, a Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał
orzeczenie w mocy wyrokiem z dnia 5 czerwca 2009 roku, sygn. IV Ka 361/09.
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w odstąpieniu od otwartego przetargu na sprzedaż lokomotyw, co byłoby zgodne
z pierwotnymi planami likwidacji.
Sąd orzekający w sprawie oskarżonego uniewinnił wskazując, że brak otwartego
przetargu wynikał ze stanowiska wspólnika większościowego (spółka dominująca w grupie
dysponowała prawie 90% akcji pokrzywdzonej spółki), który nie zgadzał się na taki tryb
sprzedaży w obawie przed wzmocnieniem w ten sposób konkurencji. Sąd orzekający nie
powoływał się co prawda w sprawie na interes holdingu, ale stanowisko większościowego
akcjonariusza potraktował jako zgodę pokrzywdzonego. Stwierdził mianowicie, że „skoro
pokrzywdzona spółka nie chciała ogłosić przetargu, to nie sposób upierać się przy tezie,
że oskarżony ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki takiej decyzji, podjętej wszakże
przez samego pokrzywdzonego. Ów pokrzywdzony ma prawo do swobodnego decydowania
o swoim majątku, ma prawo zrobić z nim co zechce, skoro jest jego właścicielem, łącznie
z wydawaniem poleceń prowadzących w konsekwencji do obiektywnie niekorzystnych
skutków z punktu widzenia swoich interesów.”
Sąd w tym przypadku całkowicie więc utożsamia interes spółki z interesem
większościowego wspólnika (spółki dominującej). Rzecz jasna ujęcie takie wyraźnie koliduje
z regulacjami prawa spółek, które wszak nie uprawnia walnego zgromadzenia
do podejmowania decyzji szkodzących słusznym interesów mniejszościowych akcjonariuszy.
Niewątpliwie w sprawie tej należało przyjąć szczególne reguły dla czynienia ustaleń
w zakresie bezprawności postępowania likwidatora, a w szczególności odwołać się
do interesu grupy spółek (której istnienie było niewątpliwe). Ostatecznie jednak odpowiedź
na pytanie o naruszenie reguł postepowania wymagała stwierdzenia, czy postepowanie
likwidatora rzeczywiście było korzystne dla całości holdingu, a po drugie, czy interesy
wspólników mniejszościowych były dostatecznie chronione. Ta trzecia kwestia zresztą
wydaje się mniej istotna, jeśli uwzględnić fakt, że dysponowali oni jedynie 10% akcji spółki,
która była w trakcie likwidacji. Trudno więc w ogóle mówić o jakimś jej określonym,
indywidualnie pojmowanym „interesie”. W przypadku spółki w likwidacji właściwie należy
raczej posiłkować się interesem wspólników, sprowadzającym się do odzyskania wniesionego
do tego podmiotu majątku. W konsekwencji wydaje się, że te kwestie – pominięte przez sądy
I oraz II instancji – nie miały w sprawie istotnego znaczenia.
Kolejnym przykładem dla analizowanej tu problematyki jest sprawa, która toczyła
się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie pod sygn. III K 301/07778. W postępowaniu tym
778

Akt oskarżenia z dnia 31 grudnia 2007 roku wniosła Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, sygn.
VI Ds 69/07/S.
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stan faktyczny przedstawiał się następująco. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której
większościowy wspólnik był jednocześnie jedynym członkiem jej zarządu, realizowała
inwestycję w postaci budowy osiedla mieszkaniowego. W ramach niej uzyskała kilka
kredytów bankowych. Inwestycja ta ostatecznie nie została ukończona, a w wyniku
prowadzonego postępowania karnego ustalono, że środki finansowe pochodzące z kredytów
i wpłat przyszłych nabywców mieszkań, były przeznaczane na zupełnie inne cele
(w szczególności udzielanie pożyczek innym podmiotom gospodarczym). Oskarżony
w sprawie został ów członek zarządu spółki i jej większościowy wspólnik. Jeden z zarzutów
dotyczył relacji spółki z innym podmiotem – inną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
Została ona nabyta przez oskarżonego za spółkę (zakupiono 100% udziałów), a następnie
udzielono jej przez spółkę dominującą pożyczki w kwocie ponad 2 milionów złotych,
na którą środki pochodziły z inwestycji budowlanej. Następnie nabyta spółka została zbyta
na rzecz oskarżonego, który później rozporządzał kolejno jej udziałami. W efekcie doszło
do wytransferowania pieniędzy ze spółki dominującej, a pożyczka nigdy nie została
zwrócona779.
Sąd orzekający w sprawie wyrokiem z dnia 9 sierpnia 2011 roku skazał oskarżonego
za przestępstwo z art. 296 § 1 i 3 k.k.780. Stwierdził przy tym – w dość skromnym
uzasadnieniu w tym zakresie – że spółka dominująca nie dysponowała wolnym środkami
finansowymi z powodu kontynuowania inwestycji budowlanej, a ewentualne nadwyżki
należało przeznaczać na spłatę rat zaciągniętych kredytów, a nie na nowe inwestycje.
Ponieważ pożyczka nie została zwrócona, sąd przyjął, że doszło do wyrządzenia szkody
i skazał oskarżonego.
Co prawda kwestia istnienia struktury holdingowej w ogóle nie była w sprawie
analizowana, nie ulega jednak wątpliwości, że uwzględnienie tego kontekstu również
musiałoby prowadzić do stwierdzenia naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym.
Brak było bowiem w przedmiotowej sprawie okoliczności, które uzasadniałyby udzielenie
pożyczki interesem całości grupy. W rzeczywistości takiego wspólnego interesu w ogóle nie
było, a udzielenie pożyczki stanowiło realizację interesu spółki zależnej, kosztem interesu
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W kontekście tego czynu oskarżonemu zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 296 § 3 k.k. w zw. z art.
585 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
780
Przyjął jednocześnie, że czyn ten pozostawał w ciągu przestępstw z innym, przypisanym oskarżonemu
przestępstwem. Wyrok ten został zaskarżony przez obrońcę oskarżonego i powoda cywilnego. Ponieważ jednak
obrońca na życzenie oskarżonego apelację cofnął podczas rozprawy odwoławczej, Sąd Apelacyjny w Szczecinie
wyrokiem z dnia 12 stycznia 2012 roku, sygn. II AKa 165/11 wyrok sądu okręgowego utrzymał w mocy,
a apelację obrońcy pozostawił bez rozpoznania.
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spółki dominującej (a w rzeczywistości – interesu wspólnika spółki dominującej). Dlatego
również ten wyrok nie budzi wątpliwości.
Jako najbardziej interesujące jawią się medialnie nagłośnione orzeczenia781, które
zapadły w sprawie oskarżonych o nadużycie zaufania członków zarządu Stoczni
Szczecińskiej782. Postępowanie to, w którym najpierw Sąd Okręgowy w Szczecinie,
a następnie Sąd Apelacyjny w Szczecinie powołały się na interes holdingu w kontekście
postępowania funkcjonariuszy należącej do niego spółki, wskazywane jest niekiedy jako
precedensowe783.
W postępowaniu tym stan faktyczny sprawy przedstawiał się – w dużym
uproszczeniu – następująco. Stocznia Szczecińska, która funkcjonowała najpierw jako
przedsiębiorstwo państwowe, a następnie jako jednoosobowa spółka Skarbu Państwa była
stopniowo restrukturyzowana i prywatyzowana. W efekcie stopniowo akcje Stoczni były
przekazywane, tak że ostatecznie ich większość znajdowała się w dyspozycji banków,
będących jej głównymi wierzycielami, a także pracowników stoczni oraz jej kadry
menedżerskiej. Jednocześnie stopniowo przekształcano spółkę w holding, w którym posiadała
ona pozycję dominującą, tworząc lub nabywając kolejne podmioty. W ramach konstruowania
holdingu powołano spółkę G. (początkowo z ograniczoną odpowiedzialnością, a później
akcyjną), której wspólnikami, a następnie akcjonariuszami oraz członkami zarządu, były
osoby będące jednocześnie członkami zarządu Stoczni, która zajmować się miała koordynacją
relacji pomiędzy spółką dominującą i spółkami zależnymi i innymi działaniami
organizacyjnymi. Plan restrukturyzacji obejmował istotne dokapitalizowanie spółki poprzez
podwyższenie kapitału zakładowego i nabycie nowych udziałów przez Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju, który następnie miał sprzedać akcje inwestorowi strategicznemu.
Z powodu jednak wycofania się inwestora, do transakcji nie doszło, co doprowadziło
do zaostrzenia się relacji pomiędzy stocznią a jej wierzycielami. Tymczasem zgodnie
ze statutem Stoczni, akcjonariusze do konkretnej daty mogli sprzedawać akcje wyłącznie tym
samym grupom akcjonariuszy (innym bankom), samej Stoczni, bądź też właśnie zawiązanej
przez jej menedżerów spółce G. Wobec nacisków ze strony banków, grożących zaprzestaniem
kredytowania stoczni, zarząd spółki postanowił, że spółka G. nabędzie akcje Stoczni.
781

Zob. Czy regulować stosunki w holdingu? Rozmowa z prof. S. Sołtysińskim, Rzeczpospolita z dnia
9 października 2008 roku.
782
W sprawie tej akt oskarżenia z dnia 30 czerwca 2003 roku wniosła Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu (sygn.
Ap II Ds 7/02. Wyrok uniewinniający wszystkich oskarżonych zapadł w dniu 2 kwietnia 2008 roku (sygn.
III K 288/03). Został on utrzymany w mocy przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 6 maja 2009
roku, sygn. II AKa 142/08.
783
Zob. K. Oplustil, T. Włudyka, op.cit., s. 846, A. Opalski, Prawo…, s. 576 – 577.
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W ramach tego procesu spółka G. zaciągała pożyczki i nabywała kolejne pakiety akcji.
Natomiast w celu spłacania pożyczek dokonywano specyficznych przesunięć majątkowych
ze Stoczni oraz z jej spółek zależnych do spółki G. Mianowicie spółka ta nabywała
nieruchomości, akcje lub udziały w innych podmiotach, bądź to od spółek zależnych, bądź
od zewnętrznych podmiotów, a następnie sprzedawała to mienie Stoczni – a więc spółce
dominującej – za wyższą i, zdaniem prokuratora, nieekwiwalentną cenę. Mechanizm ten
prowadził do przenoszenia majątku ze spółki dominującej i jej spółek zależnych do spółki
G., która początkowo była z samą Stocznią powiązana w ten sposób, że część członków
zarządu Stoczni była akcjonariuszami spółki G., a następnie również w ten sposób, że spółka
G. nabyła ponad połowę akcji Stoczni i dysponowała ponad połową głosów na walnym
zgromadzeniu (stała się spółką dominującą).
Zdaniem prokuratora w tym stanie rzeczy postępowanie członków zarządu Stoczni
doprowadziło do wyrządzenia jej szkody, co polegało na wytransferowywaniu pieniędzy
do spółki G., w której 100% akcji należało do członków zarządu Stoczni, podejmujących
owe decyzje gospodarcze.
Jako fundamentalną kwestię w tym postępowaniu należy wskazać pytanie,
czy owa spółka G. w ogóle była częścią holdingu. Zarówno sąd I instancji, jak i sąd
apelacyjny udzieliły na nie odpowiedzi twierdzącej. Przypadek ten jest o tyle interesujący,
że początkowo pomiędzy Stocznią a spółką G. nie było żadnych zależności kapitałowych,
a jedynie personalne. Niewątpliwie jednak spółka G. była spółką zależną – w każdym razie
w rozumieniu

obecnie

obowiązujących

przepisów

kodeksu

spółek

handlowych

oraz ówczesnych regulacji antymonopolowych – Stoczni Szczecińskiej, ponieważ część
członków zarządu Stoczni pełniła jednocześnie funkcję (wszystkich) członków zarządu spółki
G.784. W konsekwencji więc spółka zależna Stoczni stopniowo nabywała akcje spółki
dominującej, a w momencie w którym zawierano transakcje, zdaniem prokuratora
wyrządzające szkodę, była już spółką dominującą względem Stoczni. W istocie jednak
nabycie akcji było finansowane przez samą Stocznię. W konsekwencji prokurator uznał
transakcje mające na celu dokapitalizowanie spółki G. za wyrządzające szkodę Stoczni
i mające na celu osiągnięcie korzyści majątkowej przez tę spółkę. W konsekwencji zarzuty
popełnienia przestępstw z art. 296 § 3 k.k. przedstawiono członkom zarządu Stoczni.

784

Spółka G. spełniała kryterium przedsiębiorcy zależnego, a następnie przedsiębiorcy dominującego z art. 4 pkt
3 lit. c i a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. z 2000 roku,
Nr 122, poz. 1319.
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Orzekający w tej sprawie sąd uznał, że Stocznia, spółki od niej zależne oraz spółka
G. stanowiły trwałą strukturę holdingową, zorganizowaną przy uwzględnieniu celów
statutowych poszczególnych spółek, w ramach której ich funkcjonariusze winni byli kierować
się interesem grupy jako całości. Sąd podkreślił, że interesów poszczególnych spółek
wchodzących w skład holdingu nie należy traktować autonomicznie, a interes holdingu
stanowił wypadkową interesów wchodzących w jego skład podmiotów. Uznał, że zarząd
stoczni miał do dyspozycji dwa wyjścia: nabycie akcji przez samą Stocznię i w efekcie
drastyczne obniżenie kapitału akcyjnego, albo nabycie ich przez spółkę zależną785. W efekcie
następujące później przesunięcia majątkowe były jedynie konsekwencją pierwotnej, słusznej
z punktu widzenia holdingu decyzji i nie mogły być traktowane jako podejmowane
w interesie jednej ze spółek (wówczas już spółki dominującej), kosztem innej spółki. Sąd
stwierdził, że „choć te transakcje miały na celu przysporzenie środków G., ze swej istoty
kosztem innych podmiotów funkcjonujących w grupie, to decyzje te były podejmowane
w interesie całości holdingu, co wyklucza ocenę działań menedżerów jako nadużycia
uprawnienia lub niedopełnienia obowiązku, a tym bardziej nie powodowało szkody
w majątku Stoczni Szczecińskiej”. Jednocześnie Sąd wyraźnie zaznaczył, że poszczególne
transakcje mogłyby zostać uznane za nieekwiwalentne, wyrządzające szkodę, gdyby były
realizowane z podmiotami zewnętrznymi, a nie zostały za takie uznane z uwagi na interes
grupy. Stanowisko to w całości podzielił sąd odwoławczy, utrzymując wyrok w mocy
i uznając apelację prokuratora za bezzasadną786.
W tym kontekście należy zasygnalizować jedną kwestię, mianowicie konieczność
oddzielenia w takim przypadku działania funkcjonariuszy w interesie spółki (grupy spółek)
od działania we własnym interesie. Niewątpliwie kwestia ta musi zostać każdorazowo
uwzględniona, a wykazanie, że w rzeczywistości działania agenta prowadziły do osiągnięcia
przez niego zysku (kosztem spółki lub grupy spółek), skłaniać będzie do przyjęcia, że doszło
785

Co ciekawe, w sprawie kwestia nabycia akcji spółki dominującej przez spółkę zależną – choć wyłącznie
z uwagi na powiązania personalne, a nie kapitałowe – nie była w sprawie przedmiotem szerszej refleksji.
Tymczasem można formułować pewne wątpliwości co do tej kwestii. Choć obowiązujący wówczas kodeks
handlowy nie przewidywał wprost zakazu nabywania akcji spółki dominującej przez spółkę zależną, to jednak
mechanizm ten traktowano jako obejście zakazu nabywania własnych udziałów lub akcji (art. 194 § 1 i art. 365
§ 1 k.h.). Obecnie natomiast możliwość taką wyklucza art. 362 § 4 k.s.h.
786
Taktyka prokuratora w sprawie podlegała zasadniczym modyfikacjom. W akcie oskarżenia stał
on na stanowisku, że spółka G. nie należała do holdingu, a działania zarządu Stoczni sprowadzały się
do utworzenia zewnętrznego podmiotu i przejęcia Stoczni za jego pośrednictwem. Natomiast w apelacji
prokurator uznał przynależność spółki G. do grupy, stał jednak na stanowisku, że funkcjonariusz spółki należącej
do grupy nie może kierować się interesem holdingu, realizowanym kosztem należącej do niego spółki.
Stanowisko to było o tyle nieuzasadnione, że sąd I instancji wyraźnie podkreślał, iż w ostatecznym rozrachunku
działania oskarżonych były korzystne zarówno dla grupy jako całości, jak i dla samej spółki, za którą działali –
pozwoliło bowiem na kontynuowanie jej działalności.
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do naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym. Wydaje się jednak, że taka sytuacja
w przedmiotowej sprawie nie miała miejsca – ostatecznie zarząd nie zmierzał do utrzymania
władzy (jako akcjonariusz) nad Stocznią, ale czasowo przejął akcje do chwili znalezienia
inwestora strategicznego.
W zależności od poglądów na instytucję holdingu i reguły postepowania
obowiązujące funkcjonariuszy należących do niego spółek, inaczej ujmować należy kwestię
ewentualnego wyłączenia odpowiedzialności karnej takiej osoby. W przypadku ujmowania
interesu spółki jako w pełni autonomicznego względem jej wspólników oraz autonomicznego
postrzegania interesów poszczególnych członków grupy spółek, ocena zachowania agenta
działającego w interesie grupy, ale na szkodę zarządzanego podmiotu jako legalnego byłaby
niezwykle trudna. Wydaje się, że oznaczałoby to przyjęcie poglądu, że mamy wówczas
do czynienia z kolizją dóbr prawnych, co jest charakterystyczne dla przesłanek kontratypu 787.
Uzasadnienie legalności takiego zachowania na podstawie np. kontratypu stanu wyższej
konieczności z jednej strony byłoby bardzo trudne z uwagi na zasadę subsydiarności tej
instytucji, a z drugiej strony mogłoby prowadzić do uzasadniania przydania bezwzględnego
pierwszeństwa interesom podmiotu dominującego i w efekcie sankcjonowałoby prowadzenie
„polityki kolonialnej” względem podmiotów zależnych788. Nadto przeciwko takiemu ujęciu
przemawia brak regulacji konstrukcji legalnego działania na szkodę spółki zależnej w prawie
polskim.
Wydaje się, że metodą znaczenie lepiej oddającą istotę rzeczy, a przy tym dzięki
swojej elastyczności znacznie bardziej operatywną, jest odwoływanie się do interesu grupy
spółek. Przyjęcie, że interes spółki stanowi wypadkową interesów i celów jej wspólników,
a także wyróżnienie interesu grupy spółek jako swoistej kategorii prawa gospodarczego,
mogącej stanowić dyrektywę postępowania menedżerów, pozwala postrzegać omawiane
przypadki w kontekście wiążących agenta reguł postępowania z dobrem prawnym. Działanie
w interesie grupy spółek można wówczas oceniać jako legalne z uwagi na brak naruszenia
reguł postępowania z dobrem prawnym. Wydaje się, że perspektywa taka zasługuje
na uwzględnienie. Wykorzystuje ona pojęcia zastane w prawie gospodarczym oraz, jak widać
na prezentowanych przykładach, nieobce sądom karnym, co samo w sobie jest pewną
wartością. Nadto, wyposaża ona sądy w odpowiednią sferę dyskrecjonalności, pozwalając
na formułowanie ad hoc wiążących menedżera reguł postępowania w danej sytuacji,
787

Zob. A. Zoll, Okoliczności…, s. 101 – 104.
Nie sposób również w takim przypadku doszukać się wyłączającej bezprawność kolizji obowiązków – wszak
funkcjonariusz spółki formalnie pozostaje w odpowiednim stosunku prawnym wyłącznie względem spółki,
na której rzecz działa.
788
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co wydaje się najlepiej odpowiadać wymogom gospodarki rynkowej i pożądanej
intensywności ingerencji prawa karnego w obrót gospodarczy.
Powyższe przykłady wskazują, że koncepcja interesu grupy spółek odnajduje się
w polskim prawie karnym i przy zachowaniu wskazanych wyżej warunków, może być
użytecznym narzędziem oceny odpowiedzialności karnej za zachowania agenta zajmującego
się sprawami majątkowymi podmiotu należącego do holdingu. Ciekawa w tym kontekście
wydaje się droga, którą pojęcie „interesu grupy spółek” (common interest of the group)
przebyło, by trafić do polskiego prawa karnego gospodarczego. Zostało ono bowiem
wypracowane we francuskim prawie karnym na gruncie przestępstwa sprzeniewierzenia
majątku spółki i stamtąd trafiło później, już jako regulacja ustawowa, do prywatnego prawa
gospodarczego789. Następnie, wobec dostrzeganego od wielu lat w deficytu uregulowań prawa
holdingowego oraz równoległej krytyki bardzo szczegółowych rozwiązań niemieckich790,
koncepcję tę zaimplementowano w polskiej dogmatyce prawa spółek. Stamtąd z kolei została
przejęta przez orzecznictwo sądów karnych na potrzeby rozstrzygania o odpowiedzialności
za przestępstwa z art. 296 k.k.
Nie sposób nie zauważyć, że sąd orzekający w sprawie zarządu Stoczni
Szczecińskiej w istocie posłużył się koncepcją interesu grupy spółek dość instrumentalnie,
dostrzegając w niej szansę na racjonalizację odpowiedzialności karnej i w rzeczywistości jej
ograniczenie z uwagi na zasadę ultima ratio prawa karnego. Nie należy uważać tego stanu
rzeczy za wadę, nawet jeżeli zaprezentowane stanowisko może prowadzić do rozmaitych
dogmatycznych trudności.
4.4. Obiektywne przypisanie skutku
4.4.1. Uwagi ogólne
Choć przestępstwo nadużycia zaufania, zarówno znamienne szkodą majątkową,
jak i jedynie narażeniem na bezpośrednie niebezpieczeństwo wystąpienia takiej szkody, jest
typowym

przestępstwem

skutkowym,

to

problematyka

obiektywnego

przypisania

w kontekście tego typu czynu zabronionego nie była do tej pory szerzej analizowana
w literaturze. W obszernych monografiach poświęconych typowi czynu zabronionego z art.
296 k.k. zagadnienie to było do tej pory traktowane raczej jako poboczne i omawiane

789

M. Pariente, op.cit., s. 320.
Zob. A. Szumański, Spór…, s. 12 – 15, T. Staranowicz, Podstawowe problemy regulacji koncernu w prawie
spółek, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2009, z. 2, s. 375 i cytowana tam literatura.
790

304

albo wyłącznie w kontekście problematyki związku przyczynowo-skutkowego, albo wcale791.
Jest to o tyle zaskakujące, że zajmuje ono coraz więcej miejsca w orzecznictwie792.
Tymczasem, jak uprzednio zaznaczono, koncepcja obiektywnego przypisania może
stanowić użyteczne narzędzie interpretacji art. 296 k.k. i to nie tylko w aspekcie
weryfikacyjnym, w celu badania powiązania między zachowaniem agenta a szkodą
majątkową i wykazania (lub zanegowania) sprawstwa, ale również w ramach wykładni
samego pojęcia szkody majątkowej i jej wykazania. Dlatego też do tej pory, analizując
pojęcie szkody majątkowej posługiwałem się wskazywanymi w literaturze warunkami
obiektywnego przypisania skutku, takimi jak naruszenie reguł postępowania z dobrem
prawnym oraz przeprowadzenie testu alternatywnej przyczynowości (hipotetycznego związku
przyczynowo skutkowego), w kontekście wykazania wystąpienia szkody. W tym miejscu
konstrukcja obiektywnego przypisania skutku zostanie wykorzystana w tradycyjnym dla niej
ujęciu, jako mechanizm weryfikacji sprawstwa przestępstwa skutkowego. Poniższe
rozważania mają w konsekwencji charakter dopełniający dotychczasową analizę pojęcia
szkody i stanowią w założeniu przegląd problemów oraz szczególnych trudności, jakie wiążą
się z obiektywnym przypisaniem skutku w postaci wyrządzenia szkody majątkowej jako
warunkiem odpowiedzialności karnej za dokonanie przestępstwa nadużycia zaufania.
Problematyka ta, czy też szerzej w ogóle warunki odpowiedzialności karnej
za przestępstwo skutkowe, stanowią zagadnienie chętnie podejmowane w literaturze
od dłuższego

czasu,

choć

nadal

będące

przedmiotem

fundamentalnych

sporów

i wątpliwości793. Samo zresztą pojęcie obiektywnego przypisania skutku niekiedy traktowane
jest jako jedna z alternatywnych, konkurencyjnych koncepcji przypisania sprawstwa
przestępstwa skutkowego. Tym niemniej w najbardziej ogólnym ujęciu można przyjąć,
791

Zob. T. Oczkowski, Nadużycie zaufania…, s. 147 – 149, I. Sepioło, op.cit., s. 132 – 136, szerzej jednak
R. Zawłocki, Prawo karne gospodarcze…, s. 256 i n.
792
Z samych orzeczeń Sądu Najwyższego należy wskazać na wyrok z dnia 8 lutego 2000 roku, V KKN 557/99,
LEX nr 50997, wyrok z dnia 7 listopada 2005 roku, V KK 108/05, LEX nr 200507, wyrok z dnia 28 lipca 2010
roku, II KK 21/09, LEX nr 519670, postanowienie z dnia 9 stycznia 2013 roku, V KK 137/12, LEX nr 1294458,
wyrok z dnia 3 grudnia 2014, II KK 185/14, LEX nr 1567465, por też np. wyrok SA w Warszawie z dnia
13 maja 2015 roku, II AKa 94/15, LEX nr 1771058.
793
Skrupulatny przegląd tych problemów zawiera opracowanie J. Giezka w: R. Dębski et al., System…, s. 475
i n., zob. też C. Roxin, Problematyka obiektywnego przypisania w: T. Kaczmarek (red.) Teoretyczne problemy
odpowiedzialności karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym, Wrocław 1990, s. 5 i n., J. Giezek,
Przyczynowość oraz przypisanie…, passim, tenże, Przyczynowość hipotetyczna…, s. 42 i n., tenże, Naruszenie
obowiązku ostrożności jako przesłanka urzeczywistnienia znamion przestępstwa nieumyślnego, PiP 1992,
z. 1, s. 65 i n., tenże, Zgodne z prawem…, passim, J. Majewski, Prawnokarne przypisywanie…, passim,
M. Bielski, Naruszenie reguł…, s. 25 i n., tenże, Obiektywne przypisanie…, s. 75 i n., tenże, Prawnokarne
przypisanie…, s. 119 i n., tenże, Kryteria…, s. 503 i n., T. Sroka, op.cit., passim, M. Małecki, Z problematyki
obiektywnego przypisania skutku (przypadek płonącego anioła), CzPKiNP 2013, z. 2, s. 43 i n., Sz. Tarapata,
D. Zając, Znaczne zwiększenie uprzedniego zagrożenia dla dobra prawnego spowodowanego przez sprawcę jako
negatywna przesłanka obiektywnego przypisania skutku, CzPKiNP 2014, z. 3, s. 45 i n.
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że pod pojęciem obiektywnego przypisania skutku rozumie się co do zasady zespół
przesłanek, które należy wykazać badając realizację znamion przedmiotowych przestępstwa
materialnego w celu potwierdzenia istnienia relacji sprawstwa pomiędzy zachowaniem
podmiotu odpowiedzialności karnej, a stanowiącym znamię typu czynu zabronionego
skutkiem. W ramach tego, najszerszego ujęcia do procedury obiektywnego przypisania
zaliczać będziemy zarówno badanie relacji kauzalnych pomiędzy zachowaniem sprawcy
a skutkiem, jak i powiązania normatywnego794. W dalszej części rozważań pojęcie
to rozumieć będę jednak wyłącznie jako zespół normatywnych kryteriów przypisania skutku
stanowiącego znamię czynu zabronionego795. Takie zawężenie jest uzasadnione po pierwsze
z uwagi na fakt, iż problematyka związku przyczynowo – skutkowego wykracza poza
zagadnienia prawa karnego materialnego, a zatem ze swej istoty rozważania prawnicze muszą
w pewnym zakresie opierać się na wynikach badań filozofii i nauk empirycznych. Po drugie
należy zauważyć, że kwestia ta jest w kontekście przestępstw gospodarczych silnie powiązana
z samym pojęciem szkody majątkowej i była omawiana w ramach podjętej próby jego
doprecyzowania.
Tradycyjnie przyjmuje się, że dla wykazania normatywnej relacji sprawstwa
konieczne jest stwierdzenie, że zachowanie sprawcy stanowiło naruszenie wiążącej w danych
okolicznościach reguły postępowania z dobrem prawnym796. Przyjmuje się również
konieczność wykazania możliwości rozpoznania niebezpieczeństwa wystąpienia skutku
(obiektywnej przewidywalności)797 oraz istnienia związku normatywnego pomiędzy
naruszeniem wiążących reguł postępowania (stworzeniem nieakceptowalnego ryzyka
dla dobra prawnego) a skutkiem798. W ramach procedury obiektywnego przypisania skutku

794

Zob. np. M. Bielski, Kryteria…, s. 508, T. Sroka, op.cit., s. 43.
Węższe ujęcie obiektywnego przypisania skutku, jako procedury ustalenia sprawstwa opartej o przesłanki
normatywne, niejako nabudowanej na powiązaniu kauzalnym (lub stanowiącej samoistną podstawę
odpowiedzialności karnej w przypadku zaniechania) prezentuje np. J. Giezek w: R. Dębski et al., System…,
s. 475 – 480. Niekiedy również pojęcie „obiektywnego przypisania” rozumiane jest jeszcze ściślej, jako termin
zarezerwowany wyłącznie dla takich modeli, które posługują się kategorią sprowadzenia nieakceptowalnego
ryzyka dla dobra prawnego, zob. J. Majewski, Koncepcje obiektywnej przypisywalności skutku - żywotność
i znaczenie we współczesnej nauce prawa karnego oraz wpływ na praktykę wymiaru sprawiedliwości
w: J. Giezek, P. Kardas (red.), Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, Warszawa
2016, s. 41 i n., s. 42 – 43.
796
Zob. np. J. Giezek, Przyczynowość oraz przypisanie…, s. 85 i n., tenże w: R. Dębski et al., System…, s. 487
i n., J. Majewski, Prawnokarne przypisywanie…, s. 78 i n., M. Bielski, Kryteria…, s. 514 – 515, P. Kardas,
Przypisanie skutku przy przestępnym współdziałaniu, Kwartalnik Prawa Publicznego 2004, z. 4, s. 77 – 80,
T. Sroka, op.cit., s. 43.
797
J. Giezek, Przyczynowość oraz przypisanie…, s. 76 – 85, tenże w: R. Dębski et al., System…, s. 482 i n.,
J. Majewski, Prawnokarne przypisywanie…, s. 68 – 70, M. Bielski, Kryteria…, s. 518 – 519, T. Sroka, op.cit.,
s. 43 – 44.
798
J. Giezek, Przyczynowość oraz przypisanie…, s. 172 i n., tenże w: R. Dębski et al., System…, s. 521 i n.,
tenże, Zgodne z prawem…, passim, M. Bielski, Kryteria…, s. 520 – 524, T. Sroka, op.cit., s. 44.
795

306

badaniu podlegają również tzw. negatywne przesłanki obiektywnego przypisania, wśród
których najczęściej wskazuje się na włączenie się do cudzego zakresu odpowiedzialności
oraz niebezpieczne dla dobra prawnego zachowanie samego pokrzywdzonego 799. Poniższe
rozważania w założeniu stanowić mają przegląd problemów związanych z poszczególnymi
normatywnymi przesłankami obiektywnego przypisania skutku w postaci wyrządzenia
szkody majątkowej, o której mowa w art. 296 k.k.
Wcześniej jednak należy jeszcze zastanowić się, czy na potrzeby przestępstwa
nadużycia zaufania lub też w ogóle na potrzeby specyfiki przestępstw gospodarczych, nie jest
uzasadnione i praktycznie użyteczne sformułowanie odrębnego modelu przypisania skutku,
stanowiącego znamię przestępstwa gospodarczego. Próbę sformułowania takiej koncepcji
podjął w literaturze R. Zawłocki. Autor ten twierdzi, że przestępstwa gospodarcze mają
szczególny charakter, z uwagi na naruszenie przez sprawcę określonych uprawnień
lub obowiązków gospodarczych. W konsekwencji, wskazuje, że przypisując skutek sprawcy
przestępstwa gospodarczego „w pierwszej kolejności należy zbadać relację przyczynowo –
skutkową pomiędzy zachowaniem sprawcy a naruszeniem jego obowiązków lub uprawnień,
a następnie relację pomiędzy faktem naruszenia tych uprawnień a wypełnieniem znamion
czynu zabronionego800. W konsekwencji Autor twierdzi, że z uwagi na wielość przyczyn
będących podstawą zdarzeń gospodarczych, stosowane w praktyce koncepcje związku
przyczynowo – skutkowego nie są wystarczające dla właściwej oceny wyrządzenia skutku
w obrocie gospodarczym. Wobec szczególnego charakteru

obrotu gospodarczego,

gdzie na określone efekty składa się wiele zachowań różnych osób, Autor ten postuluje
traktowanie jako przyczyny karnoprawnego skutku jedynie tych zachowań, które stanowić
miałyby istotne przyczynienie się do skutku. Następnie Autor proponuje, by „korzystając
z postulatów

teorii

specjalnego

związku

przyczynowego,

opartych

na

formalnej

przypisywalności, (…) zbadać charakter czynu jako przyczyny skutku w postaci przestępstwa
gospodarczego. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją typową, to wystarczająca wydaje się być
teoria adekwatności (normalnych następstw), jeżeli zaś sytuacja jest nietypowa, to należy
korzystać z teorii relewancji oraz sprawstwa społecznie niebezpiecznego. Skutek należy
799

Zob. M. Bielski, Kryteria…, s. 525 – 527, tenże, O potrzebie teoretycznej, dogmatycznej
i kryminalnopolitycznej refleksji nad negatywnymi przesłankami obiektywnego przypisania skutku przestępnego
w: J. Giezek, P. Kardas, Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, Warszawa 2016,
s. 241 i n. T. Sroka, op.cit., s. 528 i n., R. Dębski, O tzw. negatywnych przesłankach obiektywnego przypisania
w: J. Giezek, P. Kardas, Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, Warszawa 2016,
s. 213 i n., M. Małecki, Zbiegi i kolizje przypisania skutku w: J. Giezek, P. Kardas, Obiektywne
oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, Warszawa 2016, s. 317 i n., Sz. Tarapata, D. Zając,
Znaczne zwiększenie…, s. 45 i n.
800
R. Zawłocki, Prawo karne gospodarcze…, s. 258.
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wtedy rozpatrywać jako stan społecznego niebezpieczeństwa, do którego sprawca się
przyczynił. Rozpatrując sytuacje nietypowe, należy w szczególności wskazać treść związku
probabilistycznego pomiędzy działaniem sprawcy (wyborem konsekwencji) a karalnym
skutkiem

(faktyczną

konsekwencją).

Istotny

(więcej

niż

przeciętny)

stopień

prawdopodobieństwa wystąpienia karalnego skutku, jako wyniku wyboru (czynu) sprawcy,
pozwala przyjąć, że czyn ten jest przyczyną karalnego skutku. Zostaje wtedy spełniony
warunek odpowiedzialności karnej w postaci istnienia związku przyczynowo – skutkowego
pomiędzy zachowaniem sprawcy a karalnym skutkiem. Wybór dokonany przez sprawcę bada
się właściwie w kontekście społecznego niebezpieczeństwa, a nie czynu zabronionego”801.
Wydaje się, że propozycja R. Zawłockiego stanowi klasyczny przykład „wyważania
otwartych drzwi”. Brak jest normatywnych podstaw do wyróżniania szczególnych cech
czy właściwości obrotu gospodarczego, które nakazywałyby modyfikować klasyczne formuły
przyczynowości czy też obiektywnego przypisania skutku. Jak wcześniej wskazywano,
nadużycie uprawnienia lub niedopełnienie obowiązku stanowi ocenę pod kątem bezprawności
zachowania sprawcy, której to oceny dokonujemy na potrzeby badania odpowiedzialności
karnej w przypadku każdego przestępstwa, a w szczególności przestępstw skutkowych,
niezależnie od charakterystyki konkretnego typu i rodzaju chronionego dobra prawnego.
Rozbijanie przypisania skutku na dwa etapy, w postaci badania powiązania przyczynowego
pomiędzy zachowaniem sprawcy a nadużyciem uprawnienia lub niedopełnieniem obowiązku,
a następnie dopiero karnoprawnie relewantnym skutkiem, stanowi zabieg metodologicznie
błędny. Nadużycie uprawienia lub niedopełnienie obowiązku nie stanowi żadnego „skutku”
zachowania sprawcy, ale jego cechę, ocenę pod kątem wiążących menedżera reguł
postępowania. Autor, dostrzegając niedostatki posługiwania się samym tylko związkiem
przyczynowo
do płaszczyzny

–

skutkowym,
ontologicznej

usiłuje

problem

przypisania

rozwiązać

niejasno

poprzez

sformułowanych

wprowadzenie
elementów

normatywnych, odwołując się z resztą do koncepcji pochodzącej z lat pięćdziesiątych, a więc
z okresu gdy normatywnych warunków przypisania skutku w polskiej literaturze nie
formułowano. Ujęcie takie jednak żadnych problemów, które na gruncie teorii
przyczynowości się ujawniają, nie rozwiązuje. Nie wiadomo bowiem, co to znaczy,
że „skutek należy rozpatrywać jako stan społecznego niebezpieczeństwa, do którego sprawca
się przyczynił”. Skutek stanowi wszak element znamion typu czynu zabronionego i jest
dokładnie określony w ustawie. Można go utożsamiać z samym sprowadzeniem odpowiednio

801

Tamże, s. 270 – 271.
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wysokiego niebezpieczeństwa dla dobra prawnego tylko wówczas, gdy właśnie takie
niebezpieczeństwo stanowi element ustawowych znamion. Wydaje się natomiast,
że zaprezentowana przez Autora koncepcja niepotrzebnie łączy kwestie czysto empiryczne
oraz aksjologiczne (normatywne). Wyraźne rozróżnienie tych dwóch płaszczyzn i wykazanie,
że w istocie przypisanie odpowiedzialności za skutek należy postrzegać jako mechanizm
aksjologicznego uzasadnienia odpowiedzialności karnej, jest zasługą stosowania koncepcji
obiektywnego przypisania skutku. To dzięki ujęciu obiektywnego przypisania jako problemu
aksjologicznego802, koncepcja ta może być użyteczna w rozwiązywaniu nie tylko
wskazywanych

R.

Zawłockiego

problemów,

stanach

faktycznych.

Natomiast

przez

skomplikowanych

ale

i

w

posługiwanie

znacznie
się

bardziej

wyłącznie

–

tak czy inaczej pojmowanym – pojęciem przyczynowości w istocie nie może dać odpowiedzi
na żadne pytanie o przypisanie odpowiedzialności karnej803.
Należy również zauważyć, że użycie figury „istotnego wpływu” na spowodowanie
skutku, a więc jakaś metoda wyróżnienia jednego ze zdarzeń, które wiążemy ze skutkiem
relacją sprawstwa bardzo łatwo może prowadzić do rozstrzygnięć nieakceptowalnych.
Koncepcja

istotnego

(relewantnego)

wpływu

jest

niekiedy

prezentowana

w orzecznictwie i wydaje się, że wiążą się z jej stosowaniem trudności nieproporcjonalnie
duże do ewentualnych korzyści. Przykładem takich problemów jest postępowanie, które
toczyło się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie pod sygn. III K 243/04804. Sprawa
ta dotyczyła między innymi zawarcia przez dwóch członków zarządu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością umowy dzierżawy nieruchomości, na której wzniesiono centrum
handlowe. Inwestycja ta była od początku traktowana jako bardzo ryzykowna, ponieważ
nieruchomość

wymagała

bardzo

kosztownych

nakładów.

Ostatecznie

nakłady

na dzierżawioną nieruchomość w łącznej kwocie ponad 2 milionów złotych sfinansowano
z kredytów obrotowych. W pewnym jednak momencie, na skutek dwóch czynników, to jest
nazbyt optymistycznych prognoz zarządu co do dalszego rozwoju spółki oraz spadku
802

Zob. na ten temat P. Kardas, W poszukiwaniu tzw. negatywnych przesłanek obiektywnego przypisania
w: J. Giezek, P. Kardas, Obiektywne oraz subiektywne przypisanie odpowiedzialności karnej, Warszawa 2016,
s. 171 – 175.
803
Zob. J. Giezek w: R. Dębski et al., System…, s. 476 – 480.
804
W sprawie akt oskarżenia z dnia 30 czerwca 2004 roku został wniesiony przez Prokuraturę Okręgową
w Szczecinie, sygn. V Ds 6/03 do Sądu Rejonowego w Szczecinie i zarejestrowany pod sygn. IV K 278/04.
Następnie na wniosek Sądu Rejonowego w trybie art. 25 § 2 k.p.k. sprawa została przekazana do Sądu
Okręgowego w Szczecinie i zarejestrowana pod sygn. III K 243/04. W sprawie zapadł wyrok w dniu 23 marca
2007 roku, który został następnie częściowo zmieniony, a częściowo uchylony do ponownego rozpoznania
wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 września 2007 roku, sygn. II AKa 115/07. Następnie
sprawa toczyła się pod sygn. III K 232/07 i zapadł w niej w dniu 9 marca 2010 roku wyrok co do części czynów
skazujący, a co do części – uniewinniający. Rozstrzygnięcie to utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny w Szczecinie
wyrokiem z dnia 15 lipca 2010 roku, sygn. II AKa 104/10.
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koniunktury i konieczności obniżenia czynszów wobec najemców, spółka utraciła płynność
finansową i zaprzestała płacenia czynszu dzierżawy. Konsekwencją tego było następnie
zerwanie umowy i utrata możliwości odzyskania wniesionych nakładów. W konsekwencji
poczynienie nakładów na nieruchomość zostało wskazane przez prokuratora jako szkoda
wyrządzona spółce – dzierżawcy przez członków jej zarządu805. Choć sąd pierwszej instancji
obu oskarżonych skazał806, to Sąd Apelacyjny w Szczecinie zmienił wyrok i uniewinnił ich
od popełnienia przestępstwa. Pomimo że w sprawie tej kwestią pierwszoplanową było
stwierdzenie, czy oskarżeni nadużyli uprawnień, przeprowadzając zbyt ryzykowną operację
gospodarczą, to sąd odwoławczy stwierdził, że w rzeczywistości przyczyną powstania szkody
były okoliczności zewnętrzne (spadek cen najmu i brak kontrahentów), stwierdzając wobec
powyższego, że brak jest związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem oskarżonych
a szkodą.
Wydaje się, że niezależnie od ostatecznej oceny samego rozstrzygnięcia (które
w okolicznościach faktycznych sprawy jawi się jako słuszne), tego rodzaju argumentacja jest
nietrafna i arbitralna. Nie sposób bowiem uznać, że jako wyrządzające szkodę można
traktować tylko takie zachowania, w przypadku których jest ona wynikiem wyłącznie
zachowania sprawcy, w oderwaniu od jakichkolwiek czynników zewnętrznych. Żadne
przestępstwo nie jest popełniane „w próżni”, ale przy uwzględnieniu czynników
i okoliczności zewnętrznych. W konsekwencji problemem w tej sprawie nie było to, jakim
okolicznościom

przypisać

„istotność”

wpływu

na

niepowodzenie

przedsięwzięcia

gospodarczego, ale to, czy określone okoliczności zewnętrzne mogły zostać przewidziane
przez oskarżonych. Przyjęcie, że spadek koniunktury był obiektywnie przewidywalny
powinno prowadzić do przypisania odpowiedzialności807.

805

Zarzut prokuratora obejmował przestępstwo z art. 296 § 1 i 3 k.k.
Przyjął jednak, że ich zachowanie charakteryzowało się nieumyślnością i zakwalifikował je z art. 296 § 4 k.k.
807
Podobnie rzecz przedstawia się z podawanym przez R. Zawłockiego przykładem zarządu spółki,
inwestującego w dobrze zapowiadający się fundusz inwestycyjny. Tymczasem z powodu wybuchu wojny
w zupełnie innym regionie świata początkowo atrakcyjna inwestycja przynosi straty (R. Zawłocki, Prawo karne
gospodarcze…, s. 260). W przykładzie tym kwestia obiektywnego przypisania wyrządzenia szkody spółce nie
sprowadza się wcale – wbrew przekonaniu Autora – do odpowiedzi na pytanie co jest „rzeczywistą przyczyną
szkody” (zachowanie menadżerów czy wybuch wojny). Rzecz jasna podstawą odpowiedzialności karnej w takim
przypadku może być wyłącznie zachowanie menadżerów, które niewątpliwie można kauzalnie powiązać
ze skutkiem. Podejmowanie próby wykluczenia takiej odpowiedzialności z uwagi na brak związku
przyczynowego między decyzją o inwestycji a szkodą razi sztucznością. Odpowiedzialność karna w takim
przypadku jest bowiem uzależniona od odpowiedzi na pytanie, czy powstanie szkody (straty funduszu) było
obiektywnie możliwe do przewidzenia, tj. czy model osobowy roztropnie postępującego agenta sytuację taką
by przewidział. Jeżeli zostanie udowodnione, że inwestycja była skrajnie ryzykowna (np. zakładała spokojną
sytuację w niebezpiecznym i narażonym w konkretnym okresie czasu na takie konflikty regionie świata),
to wówczas przypisanie odpowiedzialności karnej menadżerom dokonującym takiej nieodpowiedzialnej
inwestycji będzie jak najbardziej uprawnione.
806
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Nie można zatem, analizując przestępstwa gospodarcze, w tym przestępstwo
nadużycia zaufania, abstrahować od ogólnych zasad odpowiedzialności karnej. Przeciwnie,
wydaje się że brak dostatecznego uwzględnienia ogólnych reguł odpowiedzialności karnej
jest niejednokrotnie przyczyną traktowania przestępstw gospodarczych jako konstrukcji
szczególnie zawiłych, niejasnych, wymagających odrębnej oceny.
4.4.2. Naruszenie reguł postępowania z dobrem prawnym
Problematyka naruszenia reguł postępowania z dobrem prawnym wiążących
w danych okolicznościach została już w tej pracy omówiona w kontekście konstrukcji
przestępstwa nadużycia zaufania i znamion nadużycia uprawnienia lub niedopełnienia
obowiązku808, a także w kontekście roli, jaką element ten odgrywa dla wykazywania
karnoprawnie relewantnej szkody majątkowej809. Co więcej, kwestia ta właściwie nie należy
do problematyki wykładni prawa w ogóle, a prawa karnego w szczególności, ale do zagadnień
z zakresu etyki, deontologii realizowania określonych ról społecznych. Prawo karne bowiem
nie kreuje co do zasady reguł postępowania z jakimkolwiek dobrem prawnym. Tym niemniej,
warto poświęcić kilka uwag kwestiom ogólnym, dotyczącym tego warunku obiektywnego
przypisania.
Należy zauważyć, że w literaturze prezentowane są pewne wątpliwości
co do charakteru podstawowej normatywnej przesłanki obiektywnego przypisania. Choć
w przedmiotowej pracy element ten określany jest mianem naruszenia reguły postępowania
z dobrem prawnym, to niekiedy przyjmuje się, że w rzeczywistości dla obiektywnego
przypisania konieczne jest stwierdzenie, że oceniane zachowanie prowadziło do stworzenia
nadmiernego, społecznie nieakceptowanego ryzyka wystąpienia negatywnego skutku 810.
W literaturze słusznie zresztą wskazuje się, że spór ten w istotnej mierze ma charakter
umowny, jest kwestią pewnej konwencji. Ponieważ kwestia naruszenia reguły postępowania
z dobrem prawnym (reguły ostrożności) nie jest nigdy rozstrzygana abstrakcyjnie,
ale w odniesieniu do okoliczności konkretnego stanu faktycznego, w istotnej mierze reguły
postępowania są formułowane ad hoc. Należy również pamiętać, że w zależności
od określonej dziedziny życia i charakteru funkcjonujących w społeczeństwie dóbr prawnych,
z reguły będą one całkowicie lub częściowo nieskodyfikowane. Ostatecznie więc, skoro służą
wyznaczeniu granicy pomiędzy zachowaniami akceptowalnymi i nieakceptowanymi
808

Zob. rozdział 2.2.
Zob. rozdział 3.4.3.
810
Na temat kwestii spornych w tym zakresie zob. J. Giezek w: R. Dębski et al., System…, s. 487 – 509,
M. Bielski, Naruszenie reguł…, s. 29 i n.
809
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społecznie, zawsze na potrzeby konstruowania odpowiedniej reguły postępowania konieczne
będzie wyznaczenie granicy dopuszczalnego ryzyka (akceptowalnego prawdopodobieństwa
wystąpienia negatywnych skutków dla dobra prawnego), a dopiero na jej podstawie w wielu
przypadkach konstruowane będą wiążące ad hoc reguły postępowania811. W konsekwencji
więc kwestia ta stanowi raczej problem doboru odpowiedniej terminologii, niż rzeczywiście
konkurencję pomiędzy dwoma teoriami, prowadzącymi do odmiennych rezultatów812.
Tym niemniej, z uwagi na fakt, że utożsamiam realizację znamion nadużycia uprawnienia
lub niedopełnienia obowiązku z naruszeniem wiążącej agenta reguły postępowania, znacznie
wygodniej jest posługiwać się w tym miejscu pierwszą z wspomnianych kategorii. Skoro
ustawodawca wyraźnie wymaga, z uwagi na opis znamion przestępstwa nadużycia zaufania,
każdorazowego wykazywania in concreto wykorzystanego uprawnienia lub niedopełnionego
obowiązku, to w istocie zobowiązuje podmiot dokonujący interpretacji, do formułowania –
przynajmniej na potrzeby argumentacji prawniczej – odpowiednich reguł postępowania.
Jak już wcześniej sygnalizowano, konstrukcja taka prowadzi niekiedy do błędnego
wniosku o formalnym, skodyfikowanym charakterze reguł postępowania wiążących agenta.
Tymczasem wiążąca w określonych okolicznościach reguła postępowania winna zostać
wyprowadzona zarówno ze źródeł skodyfikowanych jak i nieskodyfikowanych. Przy czym
należy pamiętać, że reguły o charakterze ustawowym lub opisanym w innych źródłach prawa
(np. umowie wiążącej agenta z mandantem), będą miały co do zasady abstrakcyjny charakter
– ich celem będzie prewencyjne ograniczanie ryzyka niekorzystnych efektów działań
zarządcy. Reguły te jednak znajdą zastosowanie w konkretnej sytuacji faktycznej, w której
zadaniem agenta będzie takie postępowanie, które minimalizuje ryzyko negatywnych
następstw (ewentualnie takie, które zapewniać będzie akceptowalny z punktu widzenia
interesów mandanta stosunek prawdopodobieństwa osiągnięcia odpowiedniego zysku
do niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody). W konsekwencji same abstrakcyjnie ujmowane,
formalne reguły postępowania w konkretnych okolicznościach faktycznych mogą nie
zapewniać wystarczającego zabezpieczenia interesów mandanta.
Wobec powyższego stwierdzenie naruszenia reguły postępowania z dobrem
prawnym bardzo często będzie wymagało odwołania się do pewnego standardu postępowania
zarządcy, odtworzenia wzorca osobowego modelowego menedżera. W tym kontekście
pomocne wydaje się sięgnięcie do zobiektywizowanego miernika staranności członków
organów spółek kapitałowych (art. 483 § 2 k.s.h. w odniesieniu do spółki akcyjnej i art. 293
811
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Zob. J. Giezek, Przyczynowość oraz przypisanie…, s. 145.
Zob. M. Bielski, Naruszenie reguł…, s. 39 – 41.
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§ 2 k.s.h. w odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)813. Zgodnie z tymi
przepisami, funkcjonariusz spółki przy wykonywaniu swoich obowiązków powinien dołożyć
staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. W literaturze
i orzecznictwie prawa handlowego prezentowane są trzy odrębne podejścia do wykładni tych
przepisów.
Część literatury prawa spółek, a także orzecznictwa, traktuje ten miernik staranności,
jako mający znaczenie wyłącznie dla oceny winy dłużnika i pochodny względem stwierdzenia
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W konsekwencji stanowisko
to prowadzi do wniosku, że niedochowanie należytej staranności przez funkcjonariusza
spółki, które jednak nie stanowi naruszenia wyraźnego przepisu prawa lub postanowienia
statutu (umowy spółki), nie może prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej814.
Stanowisko to zostało poddane krytyce. W ramach alternatywnego ujęcia wskazuje
się, że obowiązek starannego wykonywania mandatu funkcjonariusza spółki, stanowi
ustawowy element korporacyjnego stosunku organizacyjnego, łączącego członka zarządu
lub rady nadzorczej ze spółką. Wskazywano mianowicie, że ustawowy standard rzetelności
menedżera ma znaczenie dla oceny prawidłowości (zgodności z prawem) wykonywania
obowiązków członków organów spółek kapitałowych. Natomiast dopiero naruszenie tego
standardu aktualizuje możliwość postawienia funkcjonariuszowi spółki zarzutu uchybienia
obiektywnemu miernikowi staranności815.
Wreszcie w orzecznictwie i literaturze prezentowane jest również ujęcie trzecie,
w pewnym sensie kompromisowe. Zgodnie z nim podjęcie przez zarząd czynności
sprzecznych z interesem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz pozostających poza
granicami dozwolonego ryzyka gospodarczego, stanowi naruszenie art. 201 k.s.h. (mutatis
mutandis pogląd ten znajdować będzie zastosowanie na gruncie bliźniaczego art. 368

813

Por. również miernik staranności dłużnika wskazany w art. 355 § 2 k.c.
Tak m.in. K. Bilewska, Dochodzenie roszczeń spółki kapitałowej przez jej wspólników (actio pro socio),
Warszawa 2008, s. 161 – 162, P. Błaszczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza menadżerów spółek
a przekroczenie tzw. dopuszczalnego ryzyka gospodarczego, PPH 2009, z. 11, s. 40 – 43, tenże, Koncepcja
biznesowej oceny sytuacji na tle prawa polskiego (uwagi de lege lata i de lege ferenda), PiP 2012, z. 3, s. 82 –
84, A. Guzewicz, M. Jagodziński, Przesłanki odpowiedzialności członków zarządu w świetle art. 293 i 483 k.s.h.
– de lege lata i de lege ferenda, PPH 2013, z. 11, s. 47 – 49, a także wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego
2006 roku, V CSK 128/05, LEX nr 171638, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2008 roku,
II CSK 118/08, LEX nr 469112, wyrok SA w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku, I ACa 54/11, LEX
nr 1120149.
815
Tak m.in. K. Oplustil, Instrumenty…, s. 763 – 767, A. Opalski, K. Oplustil, Niedochowanie należytej
staranności…s. 14 – 16, ciż, Jeszcze w sprawie odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych, PPH
2013, z. 12, s. 26 i n.
814
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k.s.h.)816. W konsekwencji więc zwolennicy tego poglądu doszukują się po prostu
zakorzenienia reguł postępowania w obrocie gospodarczym w innych przepisach
ustawowych,

a

mianowicie

w

regulacjach

dotyczących

uprawnienia

zarządu

do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki.
Drugi z wyżej zaprezentowanych poglądów jawi się jako najbardziej uzasadniony.
W art. 483 § 2 k.s.h. (oraz w bliźniaczym rozwiązaniu z art. 293 § 2 k.s.h.) sformułowano
wzorzec prawidłowo postępującego funkcjonariusza spółki. Przepisy te posługują się
obiektywnym modelem osobowym, służącym do oceny prawidłowości postępowania agenta.
Innymi

słowy,

aby

wykazać,

czy

dane

zachowanie

może

stanowić

podstawę

odpowiedzialności odszkodowawczej, należy odtworzyć figurę zawodowego, realizującego
swoje obowiązki z należytą starannością członka zarządu, rady nadzorczej lub likwidatora
i odpowiedzieć na pytanie, czy osoba taka podjęłaby takie samo zachowanie. Odpowiedź
negatywna prowadziłaby do wniosku, że standard staranności nie został zachowany. Jest
to po prostu pewien obiektywny stopień oczekiwań, związanych z pełnieniem określonej roli
społecznej817. Przypisanie mu roli w kształtowaniu zawinienia (zwłaszcza w kontekście
cywilnoprawnej konstrukcji niedbalstwa) prowadziłoby do utraty przez winę jakiegokolwiek
subiektywnego komponentu. Natomiast dopiero wykazanie niedołożenia należytej staranności
pozwala na badanie, czy funkcjonariusz spółki może ponosić winę818.
Natomiast ujęcie trzecie, które znalazło wyraz w jednym z orzeczeń polskiego sądu
kasacyjnego, można określić mianem „wpadnięcia przez Sąd Najwyższy we własne sidła”.
W istocie bowiem w rozstrzygnięciu z dnia 24 lipca 2014 roku Sąd Najwyższy musiał
zmierzyć się radykalnymi, niemożliwymi do zaakceptowania skutkami prezentowanego
uprzednio,

bardzo

restrykcyjnego

stanowiska

w

stosunku

do

odpowiedzialności

odszkodowawczej członków zarządu spółki. Rozpatrywany bowiem przypadek dotyczył
ewidentnego wyprowadzania środków majątkowych ze spółki przez członka jej zarządu
(dokonania przelewu na podstawie fikcyjnej umowy). I pomimo że sytuacja ta dotyczyła
ewidentnego naruszenia obowiązków funkcjonariusza spółki, sądy orzekające miały pewne
816

Zob. wyrok SN z dnia 24 lipca 2014 roku, II CSK 627/13, LEX nr 1545031, a także D. Buszmak, Działanie
lub zaniechanie sprzeczne z prawem lub postanowieniami spółki jako przesłanka odpowiedzialności
odszkodowawczej członków zarządu na podstawie art. 293 k.s.h., PPH 2016, z. 5, s. 51 i n. Wywód tego
ostatniego autora jest jednak dość osobliwy. Choć uznaje on za przekonującą argumentację K. Oplustila
i A. Opalskiego, traktujących miernik staranności jako przesłankę bezprawności zachowania członka zarządu,
to jednocześnie aprobuje wyrażone w powyższym wyroku Sądu Najwyższego stanowisko jednoznacznie
wiążące ów standard z zawinieniem, z uwagi na brak konsensusu w literaturze co do poglądów K. Oplustila
i A. Opalskiego. Zob. D. Buszmak, op.cit., s. 54.
817
Zobacz obszernie na ten temat M. Rodzynkiewicz, Modelowanie pojęć…, s. 105 i n.
818
Zob. A. Opalski, K. Oplustil, Niedochowanie należytej staranności…, s. 16, por. ciż, Jeszcze w sprawie…,
s. 27.
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kłopoty ze znalezieniem w ustawie podstawy prawnej do stwierdzenia bezprawności takiego
działania. W konsekwencji więc Sąd Najwyższy, nie odstępując od dotychczasowej wykładni
dotyczącej miernika staranności członka zarządu spółki, wymóg działania w granicach ryzyka
gospodarczego (czy też zgodnie z owym standardem staranności), został mocno na wyrost
odczytany z przepisów art. 201 i 211 k.s.h. Wydaje się, że jest to rozwiązanie sztuczne
i właściwie prowadzące – choć w zawoalowany sposób – do przyznania racji tym autorom,
którzy wiążą bezprawność zachowania członka zarządu z naruszeniem standardu staranności.
Skoro bowiem wymóg działania zgodnie z interesem spółki i w granicach ryzyka
gospodarczego został zapisany w przepisach przewidujących kompetencje zarządu
do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw, to każde zachowanie stanowiące przejaw
braku odpowiedniej staranności, będzie musiało zostać uznane za sprzeczne z ustawą.
W kontekście powyższych uwag należy zasygnalizować dwie kwestie. Po pierwsze,
ów standard należytej staranności winien być zobiektywizowany, ale zrelatywizowany
do rodzaju i charakteru określonej działalności. Zupełnie inaczej formułować należy standard
postępowania wymagany od członka zarządu publicznej spółki akcyjnej, a inaczej standard
właściwy dla członka zarządu niedużej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zajmującej
się np. wykonywaniem robót budowlanych. Jeszcze odmienny standard natomiast będzie
obowiązywał np. członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej, gdzie najczęściej członkowie
zarządu nie są profesjonalnymi menedżerami i swoje funkcje pełnią społecznie. Z drugiej
jednak strony dla sformułowania takiego standardu nie będą miały znaczenia – z uwagi
na wymóg jego obiektywizacji – sytuacja konkretnej spółki, okoliczności osobiste menedżera,
stan jego wiedzy, znajomość przez niego danego rynku. Kwestie te oceniać bowiem należy
z punktu widzenia przesłanek zawinienia.
Po drugie należy pamiętać, że kwestia dochowania należytej staranności badana
będzie zawsze niejako ex ante, z perspektywy rozsądnych, możliwych do poczynienia założeń
agenta, a nie z perspektywy następstw jego działania, które rzeczywiście wystąpiły. Jest
to o tyle istotne, że uwzględnienie występujących później, negatywnych skutków zachowania
zarządcy, może prowadzić do domniemywania nieprawidłowości w jego postępowaniu.
Przykładem tego rodzaju wnioskowania może być stan faktyczny sprawy, która
toczyła się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie pod sygn.
II K 781/05/P819. Oskarżonym był prezes zarządu spółdzielni, który zawarł za spółdzielnię

819

W sprawie akt oskarżenia w dniu 28 listopada 2003 roku wniosła Prokuratura Rejonowa Kraków – Podgórze,
sygn. 1 Ds 3381/03/S. Postępowanie początkowo toczyło się pod sygn. II K 1672/03/P i w sprawie 16 listopada
2004 roku zapadł wyrok uniewinniający oskarżonego o przestępstwo z art. 296 § 1 k.k. Został on uchylony
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umowę przedwstępną zakupu działki, zobowiązując się przygotować dokumentację,
na podstawie której miała zostać sporządzona umowa przenosząca własność. Wpłacono
również kontrahentowi odpowiednią kwotę tytułem zadatku. Oskarżony planował uzyskanie
kredytu na zakup działki, czego jednak nie udało się osiągnąć. W konsekwencji spółdzielnia
nie zgromadziła kwoty potrzebnej do wykonania przyrzeczonej umowy i kontrahent
zatrzymał wpłacony zadatek, którego utrata została potraktowana jako szkoda820.
Rozstrzygając tę sprawę, sądy orzekające musiały zrekonstruować standard
postępowania członka zarządu spółdzielni i stwierdzić, czy rzeczywiście jego postępowanie
stanowiło nadużycie uprawnienia lub niedopełnienie obowiązku. Sąd odwoławczy, który
uchylił pierwsze orzeczenie w przedmiotowej sprawie zrekonstruował model prawidłowo
postępującego zarządcy, stwierdzając, że dokonanie zapłaty zadatku w sytuacji braku
posiadania przez spółdzielnię środków na zapłatę ceny w całości stanowiło nadużycie
uprawnienia, a liczenie na to, że środki takie zostaną uzyskane ze źródeł zewnętrznych
stanowiło wykroczenie poza normalnie przyjęte ryzyko w obrocie gospodarczym 821.
Stanowisko takie jawi się jako niezwykle restrykcyjne. Wydaje się, że wręcz zasadą
prowadzenia działalności gospodarczej jest jej finansowanie ze źródeł zewnętrznych
(kredytów bankowych, emisji akcji, itp.). W rzeczywistości bowiem sąd z faktu nieuzyskania
w późniejszym czasie odpowiedniego źródła finansowania, wywodził nadużycie uprawnienia
w chwili wypłacenia zadatku. W tego rodzaju postępowaniu, dla uznania ex ante, że doszło
do naruszenia reguł postępowania należałoby stwierdzić, że oskarżony nie dochował należytej
staranności w planowaniu działań zmierzających do uzyskania odpowiedniego źródła
finansowania, niezależnie od efektów takich starań822.
Rzecz jasna skonstruowanie odpowiedniego miernika staranności jest niezwykle
trudne. W ujęciu abstrakcyjnym możliwe jest jedynie sformułowanie pewnych wskazówek.
Wydaje się, że adekwatnym, możliwym do wykorzystania narzędziem w tym kontekście
będzie odwołanie się do wypracowanej zasady tzw. biznesowej oceny sytuacji (business
judgment rule). Doktryna ta, wypracowana w orzecznictwie amerykańskim, zakłada

wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2005 roku, sygn. IV Ka 46/05. Postępowanie
ponownie toczyło się pod sygn. II K 781/05/P i w po ponownym rozpoznaniu zapadł w niej wyrok skazujący,
którym uznano oskarżonego winnym przestępstwa z art. 296 § 4 k.k. Sąd Okręgowy w Krakowie wyrokiem
z dnia 8 kwietnia 2008 roku, sygn. IV Ka 298/08 zmienił ten wyrok i oskarżonego uniewinnił.
820
Spółdzielnia pozwała kontrahenta, domagając się zwrotu wpłaconej kwoty, traktując ją jako zaliczkę, a nie
zadatek, ale powództwo zostało oddalone.
821
Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2005 roku, sygn. IV Ka 46/05.
822
Ostatecznie po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd odwoławczy uniewinnił oskarżonego z uwagi na fakt, że
kwota zapłaconego zadatku ani w chwili czynu, ani w żadnym późniejszym momencie do chwili wyrokowania
nie stanowiła mienia (szkody) znacznej wartości (sic!).
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zwolnienie agenta z odpowiedzialności względem spółki za niekorzystne skutki podjętych
decyzji gospodarczych, jeżeli przy ich podejmowaniu zarządca przestrzegał minimalnego
standardu staranności823. Jako warunki spełnienia takiego standardu wskazuje się po pierwsze
uzyskanie przed podjęciem decyzji, istotnych dla jej podjęcia informacji, przeprowadzenia
odpowiedniej analizy dotyczącej ryzyka (acting on an informed basis)824. Zasada ta nie
oznacza

np.

konieczności

uzyskania

określonych

analiz

ekspertów

zewnętrznych

w przypadku podejmowania każdej decyzji, ale dostosowania zasięgania informacji
w zależności od stopnia ryzyka, rozmiaru przedsięwzięcia, itd. Po drugie, menadżer winien
podejmować określone przedsięwzięcie w oparciu o racjonalne przekonanie, że działanie
takie leży w najlepszym interesie zarządzanego podmiotu825. Przesłanka ta ma częściowo
charakter subiektywny (agent winien mieć przekonanie o tym, że służy interesowi spółki),
przy czym zawiera ona wymóg jego obiektywnej zasadności, który w istocie należałoby
łączyć z kwestią obiektywnej przewidywalności. Po trzecie wreszcie interesy menedżera nie
mogą znajdować się w konflikcie z interesami mandanta oraz nie mogą być motywem jego
postępowania826. Wskazany wyżej standard jest niekiedy proponowany jako mechanizm
regulowania de lege lata odpowiedzialności cywilnej członków organów spółek kapitałowych
w Polsce827 i należy pamiętać, że znajduje on zastosowanie przede wszystkim do publicznych
spółek akcyjnych. Rzecz jasna wzorzec „modelowego agenta” będzie inny w przypadku
skromniejszych

przedsięwzięć

i

podmiotów

nieprofesjonalnych

(np.

spółdzielnie),

bądź jedynie incydentalnie prowadzących działalność zarobkową (np. fundacje).
4.4.3. Obiektywna przewidywalność skutku
Możliwość rozpoznania niebezpieczeństwa spowodowania skutku (czy też szerzej –
realizacji znamion przestępstwa w ogóle) traktuje się obecnie jako bezdyskusyjny warunek

823

Zob. wyrok sądu najwyższego stanu Delaware w sprawie Aronson vs. Lewis z dnia 1 marca 1984 roku, 473
A.2d 805, dostępny pod adresem: https://law.justia.com/cases/delaware/supreme-court/1984/473-a-2d-8054.html (dostęp z dnia 5 lipca 2018 roku). Zob. również wyrok Court of Chancery of Delaware z dnia 21 maja
1971, w sprawie Kaplan vs. Centex Corporation, 284 A.2d 119, https://law.justia.com/cases/delaware/court-ofchancery/1971/284-a-2d-119-4.html (dostęp z dnia 5 lipca 2018 roku), S. M. Bainbridge, The Business Judgment
Rule as a Abstention Doctrine, University of California, Los Angeles School of Law, Law & Economics Research
Paper No. 03-18, s. 6 – 19, M.P. Dooley, Two Models of Corporate Governance, The Business Lawyer 1992,
Vol. 47, No. 2, s. 471 i n.. W literaturze polskiej zob. A. Opalski, K. Oplustil, Niedochowanie należytej
staranności…, s. 20 – 21, K. Oplustil, Instrumenty…, s. 218 i n., P. Błaszczyk, Koncepcja…, s. 75 i n.
824
Zob. w szczególności wyrok sądu najwyższego stanu Delaware z dnia 29 stycznia 1985 w sprawie Smith
vs. Van Gorkom, 488 A.2d 858, https://law.justia.com/cases/delaware/supreme-court/1985/488-a-2d-858-4.html
(dostęp z dnia 5 lipca 2018 roku), P. Błaszczyk, Koncepcja…, s. 76, K. Oplustil, Instrumenty…, s. 221.
825
Zob. tamże.
826
Zob. tamże, a także P. Błaszczyk, Koncepcja…, s. 76. Kwestia ta ma szczególne znaczenie w kontekście
relacji umownych pomiędzy zarządcą, a spółką (np. w kwestii wynagrodzenia zarządu).
827
Zob. K. Oplustil, Instrumenty…, s. 914 i n.
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naruszenia normy sankcjonowanej i w efekcie – ustalenia bezprawności zachowania sprawcy
przestępstwa materialnego828. Choć przesłanka ta jest również od jakiegoś czasu wyraźnie
formułowana w orzecznictwie Sądu Najwyższego829, to niekiedy problem wyłączenia
odpowiedzialności karnej za zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, nieprawdopodobne
zbiegi okoliczności, jest traktowany jako przynależny do kwestii związku przyczynowo –
skutkowego.
Przykładem tego rodzaju problemów może być sprawa, która toczyła się przed
Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. VIII K 301/08 830. W sprawie tej stan faktyczny
przedstawiał się następująco. Dwaj pracownicy spółki prowadzącej dom maklerski dopuścili
się zaniedbań związanych z prowadzeniem rachunków klientów, w szczególności zezwalając
na zawieranie przez klientów spółki transakcji zakupu akcji z odroczonym terminem płatności
i przyznając im zbyt wysokie – w stosunku do ich sytuacji majątkowej – debety
na rachunkach prowadzonych przez dom maklerski. W konsekwencji klienci ci dokonywali
ryzykownych transakcji akcjami, w istocie na rachunek pokrzywdzonej spółki. W pewnym
momencie (akurat obaj oskarżeni byli wówczas na urlopie) doszło do nagłego pogorszenia się
sytuacji jednej ze spółek, której akcje nabywał dom maklerski (w istocie polecenia nabycia
akcji wydawali klienci) i w efekcie, nagłego spadku cen akcji. W konsekwencji ośmiu
klientów domu maklerskiego nie było w stanie spłacić swojego zadłużenia, które pokryć
musiała pokrzywdzona spółka. Odzyskanie tych kwot od klientów było niemożliwe (łącznie
spółka pokryła stratę w kwocie ponad 6 milionów złotych).
Sąd orzekający w sprawie skazał obu oskarżonych. Uzasadniając swoje stanowisko
przeprowadził obszerne rozważania na temat związku przyczynowego, przyjmując,
że na powstałą szkodę złożyły się różne zdarzenia. Tym niemniej stwierdził, że „podstawową
przyczyną

niespłacania

przyznawanych

klientom

zobowiązań

przez

limitów

transakcji

828

grupę
z

klientów,
odroczonym

było

niedostosowanie

terminem

płatności

Choć obiektywna przewidywalność jest przedmiotem refleksji dogmatycznej głównie w kontekście procedury
obiektywnego przypisania skutku, to postuluje się jej badanie w kontekście odpowiedzialności karnej za każde
przestępstwo. Umiejscowienie tego elementu w modelu obiektywnego przypisania wynika raczej z praktycznych
trudności w badaniu tego warunku, które występują w przypadku przestępstw skutkowych z uwagi na odrębność
i możliwą odległość czasową pomiędzy zachowaniem sprawcy a skutkiem. Zob. na ten temat A. Zoll, Prace
nad nowelizacją przepisów części ogólnej kodeksu karnego, PiP 2012, z. 11, s. 5.
829
Zob. wyrok SN z dnia 18 marca 2008 roku, IV KK 275/08, LEX nr 491541, wyrok SN z dnia 8 czerwca 2010
roku, III KK 408/09, LEX nr 598846.
830
Akt oskarżenia w sprawie 5 września 2008 roku wniosła Prokuratura Okręgowa w Warszawie, sygn.
V Ds. 404/06. W sprawie dwaj pracownicy spółki akcyjnej prowadzącej dom maklerski zostali oskarżeni
o przestępstwo z art. 296 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia
10 stycznia 2014 roku oskarżeni zostali skazani za zarzucane im przestępstwa, a wyrok ten został zmieniony
wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2014 roku, sygn. II AKa 398/14, ale jedynie
w zakresie orzeczenia o obowiązku naprawienia szkody względem jednego ze skazanych.
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do rzeczywistej wartości znajdujących się na ich rachunkach aktywów”, co uzasadniało
przypisanie oskarżonym skutku.
Tymczasem tego rodzaju rozważania zawsze będą oparte o niejasne przesłanki
i narażają

organ

orzekający

na

zarzut

arbitralności.

Z

perspektywy

przebiegów

przyczynowych z reguły możliwe będzie wskazanie wielu okoliczności, które miały wpływ
na powstanie skutku. W przedmiotowym stanie faktycznym taką przyczyną była oczywiście
decyzja kierownictwa spółki o pokryciu zadłużenia klientów. Decyzja ta była jednak
oczywiście tylko konsekwencją działań klientów domu maklerskiego, którzy zawarli
transakcje, a następnie gwałtownego spadku cen akcji jednej ze spółek giełdowych. Rzecz
jasna „przyczyną” (w sensie empirycznym) wyrządzenia szkody nie były zachowania
oskarżonych pracowników, którzy jednak w okolicznościach sprawy winni byli ograniczyć
ryzyko, w szczególności względem klientów, którzy mogli nie być w stanie spłacić swoich
zobowiązań. Nie oznacza to oczywiście wykluczenia odpowiedzialności karnej. Sytuację
oskarżonych należy raczej oceniać jako zaniechanie i można było sformułować względem
nich zarzut niezapobieżenia skutkowi w sytuacji, w której byli oni do tego zobowiązani. Tym
niemniej w rozważaniach tych całkowicie pominięto problem obiektywnej przewidywalności
spadku cen akcji831. Kwestii tej bowiem nie można domniemywać. Tymczasem Sąd nie tylko
obiektywnej przewidywalności w tym zakresie w ogóle nie badał, ale również przypisał
oskarżonym zachowanie umyślne, stwierdzając, iż z faktu świadomości obu oskarżonych
co do naruszeń procedur wewnętrznych względem pewnej grupy klientów, wywiódł ustalenie,
że obaj godzili się w istocie na każdą szkodę, która w wyniku tych naruszeń mogła powstać.
Należy

również

pamiętać,

że

przewidywanie

przez

uczestników

obrotu

gospodarczego przyszłych zdarzeń musi uwzględniać również racjonalność zachowań innych
uczestników obrotu. Decyzje gospodarcze najczęściej polegają na angażowaniu się
w określone przedsięwzięcie wielu różnych podmiotów, bądź też wielu różnych osób
na różnych etapach podejmowania decyzji. W związku z powyższym obiektywną
przewidywalność należy odnosić również do zachowań innych osób. Menadżer, podejmując
decyzję gospodarczą liczy na osiągnięcie sukcesu antycypując decyzje podejmowane przez
inne osoby. Wydaje się, że nie można przyjąć spełnienia przesłanki obiektywnej
przewidywalności szkody wówczas, gdy agent racjonalnie założył logiczne, sensowne
zachowanie kontrahenta, który jednak niespodziewanie zmienił swój sposób postępowania.
Znakomitym przykładem prawidłowej oceny przez sąd tej przesłanki jest postępowanie karne,
831

Kwestia ta nie została również podniesiona przez obrońcę w złożonej apelacji (wyrok zaskarżył obrońca tylko
jednego z oskarżonych oraz oskarżyciel posiłkowy) i nie zajmował się nią sąd odwoławczy.
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które toczyło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. XVIII K 411/09832.
W sprawie tej dwaj pracownicy banku zostali oskarżeni o wyrządzenie szkody, która powstała
w wyniku niespłacenia pilotowanego przez nich kredytu, udzielonego na utworzenie
wyspecjalizowanej jednostki, która miała zajmować się produkcją osocza. Jak się jednak
później okazało, środki z kredytu bankowego były przeznaczane na cele niezwiązane
z inwestycją. Główny zarzut formułowany względem oskarżonego sprowadzał się
do twierdzenia, że dysponując informacją o możliwych problemach ze spłatą zobowiązania
przez kontrahenta, nie podjął odpowiednich działań kontrolnych i nie doprowadził
do zaprzestania

finansowania

inwestycji.

Sąd

orzekający

precyzyjnie

wskazał,

że choć rzeczywiście wiedział on o trudnościach w spłacie zadłużenia, to jednak nie miał
żadnych informacji na temat przeznaczania środków z kredytu na inny cel (w rzeczywistości
bowiem kontrahent prowadził intensywne działania pozorujące prawidłowe rozliczanie się
z uzyskiwanych transz). Zabezpieczeniem kredytu była zaś hipoteka na nieruchomości,
na której powstawało przedsięwzięcie i której wartość, wraz z postępem inwestycji, winna
była rosnąć. W konsekwencji oskarżeni zostali uniewinnieni.
Wydaje się, że rozstrzygnięcie to należy uznać za prawidłowe. Oczywiście
w praktyce funkcjonowania kredytodawców przypadki wyłudzeń powszechnie się zdarzają.
Sam fakt, że klient, zawierając umowę kredytu bankowego, nie zamierza spłacić swojego
zobowiązania nie wyklucza z góry możliwości przypisania wyrządzenia szkody majątkowej
przez pracownika banku, które podjął decyzję o udzieleniu kredytu. W przypadku takim jak
najbardziej możliwa jest niezależna odpowiedzialność karna klienta banku za oszustwo,
a pracownika – za nieumyślne nadużycie zaufania833. Rzecz jasna procedura udzielania
kredytu oraz stosowane mechanizmy weryfikacji klientów oraz stosowanie zabezpieczeń
generalnie prowadzą do minimalizacji ryzyka, co wyklucza możliwość przypisania
odpowiedzialności karnej pracownikowi. Tym niemniej nie każde naruszenie odpowiednich
procedur przesądzać będzie o obiektywnej przewidywalności nierzetelności kontrahenta
czy też np. nagłej zmiany jego sytuacji gospodarczej. Kwestia ta winna być badana
z uwzględnieniem wszystkich okoliczności danej umowy.

832

W sprawie w dniu 18 grudnia 2009 roku akt oskarżenia wniosła Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, sygn.
V Ds 9/09/Sw. Pracownikom banku zarzucono w sprawie popełnienie dwóch przestępstw z art. 296 § 3 k.k.
Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 września 2011 roku, sygn. XVIII K 411/09 zostali oni
uniewinniony od obu czynów, a wyrok ten utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia
19 października 2012 roku, sygn. II AKa 284/12.
833
Zob. P. Kardas, Odpowiedzialność za nadużycie zaufania i oszustwo w konfiguracjach wieloosobowych,
CzPKiNP 2014, z. 1, s. 5 i n.
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4.4.4. Związek normatywny pomiędzy zachowaniem sprawcy a skutkiem
Wykazanie z perspektywy ex post relacji sprawczej, a więc związku normatywnego
pomiędzy zachowaniem ewentualnego sprawcy a skutkiem, sprowadza się po pierwsze
do zweryfikowania

tego

powiązania

od

strony

negatywnej

poprzez

konstrukcję

hipotetycznego związku przyczynowo – skutkowego (legalnego zachowania alternatywnego),
a po drugie poprzez wykazanie, że niebezpieczeństwo spowodowania skutku, wynikające
z naruszonej reguły postępowania, mieściło się w celu ochronnym normy prawnej834.
Pierwszy z tych mechanizmów omawiany był w kontekście badania pojęcia szkody
ponieważ, jak wskazano wcześniej, pełni on również istotną rolę w wykazywaniu w ogóle
wystąpienia skutku w postaci szkody majątkowej. Kwestia ta winna być szczególnie
drobiazgowo badana w postępowaniu karnym o przestępstwo z art. 296 k.k., w istocie
bowiem zawsze dla wykazania zaistnienia uszczerbku w majątku mandanta konieczne jest
ustalenie właściwości alternatywnego zachowania zgodnego z prawem i porównania stanów
majątku rzeczywistego i hipotetycznego.
Kwestią kontrowersyjną w tym kontekście jest wyznaczenie wymaganego poziomu
prawdopodobieństwa uniknięcia skutku przestępnego. W literaturze prezentowany jest
pogląd, zgodnie z którym odpowiedzialność za skutek można przypisać w przypadku
stwierdzenia, że zgodne z prawem zachowanie alternatywne z prawdopodobieństwem
graniczącym z pewnością prowadziłoby do uniknięcia takiego skutku835. Problem
prowadzenia takich ustaleń na gruncie przestępstwa nadużycia zaufania kumuluje się
z zagadnieniem ustalenia hipotetycznej wartości majątku mandanta. Można w tym kontekście
posłużyć się następującym przykładem, pochodzącym z postępowania przed Sądem
Okręgowym w Warszawie o sygn. XVIII K 266/10836. Sprawa ta dotyczyła nieprawidłowości
w pobieraniu wynagrodzenia przez dwoje członków zarządu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością. Zgodnie z umową pomiędzy członkami zarządu a spółką, ich zarobki
834

M. Bielski, Kryteria…, s. 520 – 524. Na temat alternatywnego zachowania zgodnego z prawem zob.
J. Giezek, Przyczynowość hipotetyczna…, s. 45 i n., tenże, Zgodne z prawem…, s. 49 i n., tenże, R. Dębski
et al., System…, s. 521 i n., J. Majewski, Prawnokarne przypisywanie… , s. 92 – 96. Zob. również
w orzecznictwie postanowienie SN z dnia 3 czerwca 2004 roku, V KK 37/04, LEX nr 119762, wyrok SN z dnia
1 kwietnia 2008 roku, IV KK 381/07, LEX nr 404571.
835
M. Bielski, Kryteria…, s. 520 – 521.
836
W sprawie subsydiarny akt oskarżenia skierował w dniu 22 czerwca 2010 roku do sądu Rejonowego
Warszawa – Mokotów pełnomocnik pokrzywdzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (postępowanie
przygotowawcze prowadziła Prokuratura Rejonowa Warszawa – Mokotów, kolejno pod sygn. 1 Ds 764/08,
a następnie pod sygn. 1 Ds 523/09 i zakończyło się ono ponownym umorzeniem). Sprawa została zarejestrowana
pod sygn. VIII K 459/10, a następnie przekazana według właściwości do Sądu Okręgowego w Warszawie. Sąd
ten wyrokiem z dnia 31 marca 2011 roku skazał oskarżonych za przestępstwo z art. 296 § 2 k.k. w zw. z art. 284
§ 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Natomiast Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia
7 października 2011 roku, sygn. II AKa 223/11 zmienił wyrok sądu I instancji o oboje oskarżonych uniewinnił.
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miały być ustalane na podstawie wyników finansowych spółki, przy czym w umowie
określono jedynie maksymalną wartość wynagrodzenia (odpowiednio 10 000 zł i 6 000 zł ).
Jednocześnie zgromadzenie wspólników powołało specjalnego pełnomocnika, który
co miesiąc miał ustalać z zarządem wysokość wynagrodzenia. Pomimo to członkowie zarządu
podjęli uchwałę, ustalając wysokość swojego wynagrodzenia na stałą kwotę, mieszczącą się
jednak w granicach wyznaczonych umową ze spółką. Wynagrodzenie to było wypłacane
pomimo wykazywania przez spółkę strat i stałego pogarszania się jej sytuacji finansowej.
W konsekwencji oskarżyciel subsydiarny zarzucił oskarżonym wyrządzenie spółce szkody
w wysokości całości pobranego w dłuższym okresie czasu wynagrodzenia.
Sąd pierwszej instancji skazał oskarżonych, przypisując im wyrządzenie szkody
w wysokości całego pobranego wynagrodzenia i stwierdzając, że nadużycie uprawnienia
w tym przypadku było oczywiste. Natomiast w ramach rozważań dotyczących zgodnego
z prawem alternatywnego zachowania zarządu uznał, że gdyby dochowano prawidłowej
procedury ustalenia wynagrodzenia, to byłoby ono inne. Choć w umowie było ono
obligatoryjne, to jednak nie określono jego minimalnej sumy i mogła ona wynosić nawet
1 złoty.
Z kolei zupełnie odmienną perspektywę na tę kwestię przyjął sąd odwoławczy, który
zmienił wyrok i uniewinnił oskarżonych. Stwierdził on w dość lakonicznym wywodzie,
że skoro spółka była zobowiązana do wypłacania zarządowi wynagrodzenia, to stanowi ono
koszt jej działalności, a w konsekwencji nie może prowadzić do powstania szkody.
Jednocześnie sąd stwierdził jednak, że samowolne ustalenie wynagrodzenia przez zarząd
mogłoby stanowić szkodę jedynie wówczas, gdyby zostało ono określone w kwocie
przekraczającej maksymalną dopuszczalną w umowie. Pomimo to Sąd Apelacyjny uznał,
że „bezprzedmiotowe jest snucie rozważań w jakiej kwocie wynagrodzenie mogło być
ustalone przez pełnomocnika”, ponieważ „tego rodzaju hipotezy są nieprzydatne
w postępowaniu karnym opartym na zasadzie prawdy materialnej”.
Wydaje się, że – paradoksalnie – obydwa te wyroki ukazują trudności w stosowaniu
mechanizmu

weryfikacji

normatywnej

relacji

sprawstwa

przestępstwa

skutkowego

i prezentują błędne podejście do kwestii zgodnego z prawem zachowania alternatywnego.
W rzeczywistości bowiem ani sąd a quo, ani sąd ad quem w ogóle problemu tego nie badały,
uznając go za irrelewantny. Sąd okręgowy w istocie przypisał oskarżonym odpowiedzialność
karną za samo nadużycie uprawnienia, nie wykazując w istocie w ogóle szkody, natomiast sąd
apelacyjny uznał, że wynagrodzenia zarządu – niezależnie od wadliwości jego wypłaty –
w ogóle nie można traktować jako szkodę. Tymczasem nie ulega najmniejszych wątpliwości,
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że szkodą w przedmiotowej sprawie mogła być wyłącznie różnica pomiędzy w rzeczywistości
wypłaconym wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem, które zostałoby wypłacone, gdyby było
ono ustalane w prawidłowej procedurze i zgodnie z treścią umowy wiążącej zarząd ze spółką.
Nic nie stoi bowiem na przeszkodzie uznaniu określonego kosztu działalności za szkodę,
o ile dojdzie do spełnienia przesłanek obiektywnego przypisania skutku. Tymczasem
w przedmiotowej sprawie po prostu nie było możliwe wykazanie z odpowiednio wysokim
stopniem prawdopodobieństwa jednej z przesłanek obiektywnego przypisania, a mianowicie
stwierdzenie, że zgodne z prawem zachowanie alternatywne zapobiegłoby wyrządzeniu
szkody. Konstatacja taka musi prowadzić do zapadnięcia wyroku uniewinniającego z uwagi
na treść art. 5 § 2 k.p.k. Nie oznacza to jednak wcale, że prowadzenie ustaleń w zakresie
alternatywnego zachowania zgodne z prawem stanowi odejście od zasady prawdy materialnej.
Drugim, pozytywnym mechanizmem weryfikacji normatywnej relacji sprawstwa jest
koncepcja tzw. celu ochronnego normy prawnej. Badanie związku normatywnego w tym
zakresie polega, jak stwierdza M. Bielski, na zbadaniu, czy naruszona norma postępowania
wymagana od potencjalnego sprawcy w danych okolicznościach miała za cel chronić przed
urzeczywistnieniem się skutku przestępnego w takim przebiegu przyczynowym jaki
rzeczywiście miał miejsce. Jeśli ciążący na jednostce obowiązek zachowania się zgodnie
z określoną regułą postępowania co prawda pozwoliłby uniknąć skutku przestępnego,
ale ustanowienie tej reguły postępowania miało służyć ochronie dobra prawnego przed jego
naruszeniami w innym przebiegu kauzalnym niż ten, który w danym stanie faktycznym
wystąpił, wówczas wykluczyć należy istnienie związku normatywnego z uwagi na fakt,
że w skutku nie urzeczywistniło się to niebezpieczeństwo, przed którym chronić miała
naruszona reguła postępowania837.
Ten model weryfikacji sprawstwa jest rzadko wykorzystywany w orzecznictwie
sądów, choć może on pełnić niezwykle użyteczną funkcję dla właściwego formułowania
opisu czynu nadużycia zaufania i weryfikacji, które zachowania stanowiły powiązane
ze skutkiem nadużycie uprawnienia lub niedopełnienie obowiązków. W praktyce bowiem
zdarza się, że organy postępowania wskazują na czysto techniczne nieprawidłowości, kierując
się przekonaniem, że zawsze łatwiej jest wykazać naruszenie formalnej, precyzyjnie
określonej reguły, niż trudnego do zrekonstruowania wzorca „dobrego gospodarza”.

837

M. Bielski, Kryteria…, s. 524. Zob. też J. Giezek, Przyczynowość oraz przypisanie…, s. 200 – 204, tenże
w: R. Dębski et al., System…, s. 541 – 544.
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Przykładem takiego podejścia może być sprawa prowadzona przed Sądem
Rejonowym dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie pod sygn. II K 473/06/K838. W sprawie
tej prezes zarządu fundacji została oskarżona o wyrządzenie szkody, które polegać miało
na udzieleniu niespłaconej następnie pożyczki. Fakt nadużycia uprawnienia uzasadniano
brakiem podjęcia formalnej uchwały przez zarząd. Tymczasem prezes uzyskała jedynie ustną
zgodę drugiego (spośród trzech) członków zarządu na dokonanie czynności, po czym,
prawidłowo reprezentując fundację, zawarła umowę. Tymczasem przepisy statutu fundacji,
dotyczące trybu podejmowania decyzji, ładu korporacyjnego, mają raczej znaczenie
techniczne, w niewielkim stopniu służąc ochronie przed nietrafionymi, niewłaściwymi
decyzjami gospodarczymi. W konsekwencji to, czy zgoda na zawarcie umowy nastąpiła
ustnie czy też w postaci pisemnej uchwały, nie było regułą postępowania istotną
dla zapobieżenia skutkowi przestępczemu. W rzeczywistości bowiem nadużycie uprawnienia
w przedmiotowej sprawie polegało na tym, że prezes zarządu udzieliła pożyczki osobie
prowadzącej działalność gospodarczą, która znajdowała się w złej sytuacji finansowej,
a nadto osoba ta była jednocześnie dłużnikiem oskarżonej. Dokonała ona więc niekorzystnej
z perspektywy swego mandanta czynności i to w przypadku konfliktu interesów.
W konsekwencji niewątpliwie naruszyła obowiązujące ją normy postępowania, które jednak
należało rekonstruować w oparciu o model osobowy. Dopiero przeprowadzenie w ten sposób
odpowiedniej weryfikacji pozwala na stwierdzenie, jakie rzeczywiście nadużycia prowadziły
do wyrządzenia szkody, a także pozwala na rozstrzyganie problemów kolizji formalnych
reguł obowiązujących agenta oraz zasad prawidłowego gospodarowania, które mogą ujawnić
się w praktyce. Nie można bowiem a priori wykluczyć sytuacji, gdy w pewnych
okolicznościach

uzasadnione

będzie

odstąpienie

od

formalistycznie

postrzeganych

obowiązków menadżera na rzecz właściwej oceny ryzyka określonej operacji gospodarczej.
Wydaje się bowiem, że w takich przypadkach z jednej strony formalne reguły, określone
w regulaminach lub innych wewnętrznych zasadach postępowania, nie powinny stanowić
dla agenta swoistej „bezpiecznej przystani”, pozostającej poza zainteresowaniem prawa
karnego, a z drugiej strony – nie mogą one, w przypadku niepowodzenia, automatycznie
prowadzić do odpowiedzialności karnej.
4.4.5. Kolizja odpowiedzialności za skutek
W literaturze poświęconej problematyce obiektywnego przypisania coraz chętniej
stosowana jest konstrukcja tzw. negatywnych przesłanek obiektywnego przypisania. Pojęcie
838

Przykład ten był już powoływany wcześniej, zob. rozdział 2.1.
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to jest wykorzystywane w kontekście analizy podstaw odpowiedzialności karnej
za przestępstwo skutkowe w tych przypadkach, w których wystąpienie przebiegu
przyczynowego prowadzącego do skutku było warunkowane co najmniej dwoma
zachowaniami sprzecznymi z regułami postępowania, a podejmowanymi niezależnie
od siebie przez więcej niż jedną osobę839. W konsekwencji dotyczą one tych sytuacji,
w których określone zachowanie potencjalnego sprawcy nie stanowiło wystarczającego
czynnika warunkującego skutek przestępczy, a w stanie faktycznym ujawniło się zachowanie
innej osoby, które również stanowiło naruszenie reguł postępowania z dobrem prawnym
i także stanowiło warunek wystąpienia skutku. Przypadki takie określać będę złożonymi
układami sytuacyjnymi840 lub też właśnie kolizją odpowiedzialności za skutek. Poza zakresem
tej problematyki pozostają przypadki doprowadzenia do karnoprawnie relewantnego skutku
przez dwie lub więcej osób, które działały w warunkach współsprawstwa, sprawstwa
kierowniczego lub sprawstwa polecającego. Wówczas bowiem, z uwagi na funkcję
sprawczych form przestępczego współdziałania, odpowiedzialność jednego ze sprawców nie
wyłącza odpowiedzialności innego.
Tradycyjnie zagadnienie to jest rozpatrywane z punktu widzenia dwóch typów
zdarzeń. Typ pierwszy stanowią zdarzenia, polegające na wywołaniu przez niezgodne
z regułami postępowania zachowanie potencjalnego sprawcy niebezpieczeństwa dla dobra
prawnego, które następnie realizuje się w karnoprawnie relewantnym skutku z powodu
świadomego podjęcia przez osobę, której dobro prawne zostało zagrożone, zachowania
umożliwiającego urzeczywistnienie się niebezpieczeństwa w skutku. Natomiast typ drugi
dotyczy przypadków, gdy osoba trzecia, a nie pokrzywdzony, swoim nieprawidłowym
zachowaniem doprowadza do zrealizowania skutku841. Ponieważ drugie ze wskazanych
zagadnień było w istocie przedmiotem prowadzonych wcześniej rozważań dotyczących
problematyki tzw. zgody uprawnionego, a nadto z uwagi na konwencjonalny charakter
zdecydowanej

większości

pokrzywdzonych

przestępstwem

z

art.

296

k.k.,

ma ono dla odpowiedzialności karnej za to przestępstwo marginalne znaczenie, ta druga
kwestia zostanie w dalszych rozważaniach pominięta.
Precyzyjne omówienie warunków odpowiedzialności karnej potencjalnego sprawcy
znajdującego się w złożonym układzie sytuacyjnym, zostało w polskiej literaturze
839

Zob. J. Giezek, w: R. Dębski et al., System…, s. 490, R. Dębski, O tzw. negatywnych przesłankach…, s. 213
i n., M. Bielski, Kryteria…, s. 524, tenże, O potrzebie…, s. 249, tenże, Obiektywne przypisanie…,
s. 81 – 82, T. Sroka, op.cit., s. 528, C. Roxin, Problematyka…, s. 17 i n.
840
Zob. M. Bielski, O potrzebie…, s. 248 – 249.
841
Zob. np. J. Giezek w: R. Dębski et al., System…, s. 480 i n.
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zaprezentowane

przez

M.

Bielskiego842.

Autor

ten

wskazuje,

że

względy

kryminalnopolityczne oraz zasada indywidualizacji odpowiedzialności za własne czyny nie
prowadzą

do

formułowania

generalnego

wniosku

o

konieczności

wykluczenia

odpowiedzialności karnej wówczas, gdy wystąpienie skutku przestępczego jest również
determinowane urzeczywistnieniem się niebezpieczeństwa wynikającego z obiektywnie
nieprawidłowych

zachowań

innych

osób843.

Natomiast

podstawowe

znaczenie

dla prawnokarnego wartościowania takiego zachowania ma ocena, w jakim zakresie
określone niebezpieczeństwo, którego źródłem było zachowanie potencjalnego sprawcy,
przełożyło się na zaistnienie przebiegu przyczynowego, prowadzącego do skutku, który
rzeczywiście wystąpił. Jak stwierdza Autor, „w złożonych układach sytuacyjnych
za wystarczającą podstawę przypisania odpowiedzialności karnej za całokształt (ogół)
negatywnych następstw należy uznać ustalenie, że niebezpieczeństwo wywołania skutku
wynikające

z

bezprawnego

zachowania

potencjalnego

sprawcy

było

zasadniczą

albo równorzędną z innymi źródłami niebezpieczeństwa przyczyną powstania skutku”844.
Owo znaczenie zachowania potencjalnego sprawcy dla faktu wystąpienia skutku jest
dla Autora kryterium czysto normatywnym, a jego zastosowanie polega przede wszystkim
na porównaniu charakteru i stopnia naruszonych przez potencjalnego sprawcę oraz osobę
trzecią reguł postępowania i roli tychże naruszeń w doprowadzeniu do wystąpienia skutku845.
Nadto Autor proponuje następujące kryteria pomocnicze. Po pierwsze postuluje ustalenie,
czyje zachowanie stworzyło źródło niebezpieczeństwa, a czyje było jedynie nieodpowiednią
reakcją na zaistnienie źródła niebezpieczeństwa. Po drugie wskazuje, że należy sprawdzić,
czy pierwotne niebezpieczeństwo dla dobra prawnego miało charakter statyczny,
a w konsekwencji co do zasady łatwiej sprawdzalny, czy też dynamiczny, wymagający
szybkiej reakcji, co utrudnia podjęcie zachowań minimalizujących zagrożenie. Po trzecie,
kryterium pomocniczym może być uwzględnienie charakteru poszczególnych zachowań,
mogących mieć postać działania lub zaniechania846. W ujęciu takim, choć kwestię tę należy
zawsze badać in concreto w określonym stanie faktycznym, co do zasady zachowania
stanowiące reakcję na powstałe niebezpieczeństwo (bądź też będące brakiem oczekiwanej
reakcji – zaniechaniem) będą traktowane jako mniej doniosłe, niż zachowania które prowadzą
842

Zob. M. Bielski, Obiektywne przypisanie…, s. 75 i n., tenże, O potrzebie…, passim, zob. w szczególności
s. 270 – 282, por. tenże, Kryteria…, s. 524 – 527.
843
M. Bielski, O potrzebie…, s. 270.
844
Tamże, s. 274.
845
Tamże, s. 276 – 277, tenże, Obiektywne przypisanie…, s. 82, zob. również postanowienie SN z dnia 9 maja
2013 roku, V KK 342/12, LEX nr 1388235.
846
M. Bielski, O potrzebie…, s. 277 – 280, por. też M. Małecki, Zbiegi…, s. 330 i n.
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do aktualizacji niebezpieczeństwa dla dobra prawnego. Nadto w przypadku zagrożenia
o charakterze dynamicznym, ewentualna reakcja na nie będzie traktowana jako mniej istotna
niż w przypadku zagrożenia statycznego, gdzie zazwyczaj obiektywna rozpoznawalność
niebezpieczeństwa

pozwala

na

stawianie

takiej

osobie

wyższych

wymagań

co do podejmowania określonych zachowań zgodnych z regułami postępowania847.
W przypadku przestępstw popełnianych w obrocie gospodarczym kwestia
wyłączenia odpowiedzialności karnej w przypadkach kolizji odpowiedzialności za skutek
jawi się jako szczególnie doniosła. Działalność gospodarcza wymaga bowiem z reguły
zaangażowania w procesy decyzyjne wielu osób, a osiągnie korzyści lub ponoszenie strat jest
najczęściej uzależnione od wielu różnych czynników. W konsekwencji warto spróbować
prześledzić powyższe wskazówki badania złożonych układów sytuacyjnych na przykładzie
przestępstwa z art. 296 k.k.
O czym również należy pamiętać, przypadki kolizji odpowiedzialności za skutek
mogą prowadzić do wyłączenia odpowiedzialności karnej za wyrządzenie szkody, natomiast
nie wykluczają odpowiedzialności karnej za samo narażenie na niebezpieczeństwo
wyrządzenia szkody majątkowej (art. 296 § 1a k.k.)848. Dlatego też samo powoływanie się
w skomplikowanych układach sytuacyjnych na negatywną przesłankę obiektywnego
przypisania skutku może prowadzić do wykluczenia odpowiedzialności karnej wyłącznie
za wyrządzające szkodę nadużycie zaufania. W konsekwencji możliwa jest sytuacja, w której
niektóre osoby będą odpowiadały za wyrządzenie szkody, a inne jedynie za narażenie
podmiotu gospodarczego na wyrządzenie szkody.
Z tej perspektywy jako szczególnie interesujące jawi się postępowanie, które toczyło
się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. VIII K 234/08849. Sprawa ta dotyczyła
trzech osób, które prowadziły działalność w postaci dokonywania w imieniu i na rachunek
klientów transakcji na rynku forex. Spółka ta obiecywała niezwykle wysokie zyski
847

M. Bielski, O potrzebie…, s. 279 – 280.
Zob. M. Bielski, Obiektywne przypisanie…, s. 84 – 84.
849
Akt oskarżenia został wniesiony w dniu 10 lipca 2008 roku przez Prokuraturę Okręgową Warszawa – Praga
w Warszawie, sygn. V Ds 59/07. W sprawie tej trzy osoby zostały oskarżone o przestępstwo z art. 296
§ 1, 2 i 3 k.k. w zw. z art. 77 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art. 12 k.k., a także
o wiele innych przestępstw (m.in. z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, art. 310 § 1 k.k. i art.
271 § 1 k.k.). Wyrokiem z dnia 1 czerwca 2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał jednego z oskarżonych
za przestępstwo z art. 296 § 1, 2 i 3 k.k. w zw. z art. 77 ust. 1 ustawy o rachunkowości w zw. z art. 11 § 2 k.k.
i w zw. z art. 12 k.k., a dwóch pozostałych oskarżonych za dwa przestępstwa: z art. 296 § 3 i 4 k.k. oraz z art.
296 § 1 i 3 w zw. z art. 12 k.k. Wyrok ten został zmieniony w stosunku do drugiego z oskarżonych wyrokiem
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2012 roku, sygn. II AKa 4/12, którym sąd przypisał mu w
miejsce dwóch czynów jedno przestępstwo z art. 296 § 3 i 4 k.k. Kasacje wszystkich oskarżonych zostały
uznane przez Sąd Najwyższy za oczywiście bezzasadne (wyrok z dnia 26 września 2012 roku, sygn.
II KK 234/12).
848
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(przewidywana stopa zwrotu inwestycji miała wynosić 50% rocznie) i w rzeczywistości była
piramidą finansową, przez cały okres swojej działalności (8 lat) przynosząc straty, które były
na bieżąco rekompensowane wpłatami uzyskiwanymi od nowych klientów. Ostatecznie
jednak proceder uległ załamaniu, a klienci stracili ponad 65 milionów złotych.
Choć oskarżeni w sprawie prowadzili działalność w formie spółki jawnej, to w rzeczywistości
transakcjami na rzecz klientów zajmował się tylko jeden z nich. Dwaj pozostali wspólnicy
w ogóle nie interesowali się jej działalnością, czerpiąc z niej zyski i sprowadzając do spółki
nowych klientów dzięki swoim biznesowym kontaktom.
W

konsekwencji

w

sprawie

pojawił

się

problem

relacji

pomiędzy

odpowiedzialnością poszczególnych osób – obrońcy dwóch spośród oskarżonych podnosili
bowiem, że sprawcą szkody był wyłącznie trzeci oskarżony, który samodzielnie realizował
transakcje. Sąd orzekający w sprawie, uznał że dwaj pozostali sprawcy popełnili przestępstwo
nieumyślnie, przy czym argumentów obrońców nie podzielił. Stanowisko swoje uzasadnił
w bardzo ograniczonym zakresie, odwołując się właściwie wyłącznie do formalnoprawnego
obowiązku prowadzenia spraw spółki jawnej przez każdego ze wspólników (art. 39 k.s.h.)850.
Należy uznać, że rzeczywiście problemem w sprawie była kwestia kolizji
odpowiedzialności za skutek. Sąd ustalił bowiem bez najmniejszych wątpliwości, że gdyby
dwaj wspólnicy nie zajmujący się sprawami spółki dochowali należytej staranności, szybko
wykryliby przestępczy proceder i zapobiegli szkodzie. Problem ten zresztą można
sformułować odwrotnie i zapytać o możliwość wyłączenia odpowiedzialności karnej
„aktywnego” wspólnika z uwagi na cudzy obowiązek gwaranta.
Analizując przedmiotową sytuację z punktu widzenia proponowanych przez
M. Bielskiego warunków negatywnych przesłanek obiektywnego przypisania, należy uznać,
że stopień i rodzaj naruszonych przez wszystkich sprawców reguł postępowania był podobny.
Rzecz jasna rola w całym procederze aktywnego wspólnika była najistotniejsza, ale całkowity
brak kontroli nad jego działalnością ze strony pozostałych osób, które zresztą dzięki swoim
znajomościom (jeden z oskarżonych był byłym członkiem rady nadzorczej dużego banku)
zapewniały utrzymywanie się stałego poziomu nowych inwestycji, w zestawieniu
z niewiarygodnymi, wręcz fantastycznymi zapewnieniami o możliwych zyskach, wskazują
na rażące naruszenia przez wszystkich oskarżonych reguł postępowania w prowadzeniu
cudzych spraw majątkowych.

850

Choć należy pamiętać, że zarzut nie dotyczył wyrządzenia szkody spółce, ale osobom fizycznym, na których
rachunek zawierano transakcje. W konsekwencji problematyczne jest postrzeganie pasywnych oskarżonych jako
gwarantów nienastąpienia skutku.
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Na niekorzyść dopuszczających się zaniechania oskarżonych przemawiał również
statyczny charakter niebezpieczeństwa stworzonego przez aktywnego wspólnika. Straty
bowiem powstawały w sposób względnie stały przez okres wielu lat. Co prawda zachowania
pozostałych oskarżonych stanowiły jedynie brak reakcji na działania aktywnego, działającego
wspólnika, zaniechanie w stosunku do nieodpowiednich działań jednego z oskarżonych,
tym niemniej należało uznać, że każde z zachowań stanowiło źródło niebezpieczeństwa,
w którym urzeczywistnił się skutek.
Problem kolizji odpowiedzialności za skutek może stanowić istotne zagadnienie
w kontekście skomplikowanych procesów decyzyjnych w strukturach korporacyjnych.
Typowym przykładem wątpliwości, które mogą się w tym kontekście pojawić, jest zgoda
organów nadzorczych lub właścicielskich w spółkach kapitałowych, która może być
przewidziana w ustawie, umowie spółki lub w statucie. Przy czym możemy sobie w tego
rodzaju przypadkach wyobrazić generalnie dwie sytuacje. Z pierwszą będziemy mieli
do czynienia wówczas, gdy zarząd lub inna osoba zajmująca się sprawami majątkowymi
spółki kapitałowej (pełnomocnik, prokurent) najpierw uzyskuje wymaganą ustawą, umową
lub statutem zgodę organu nadzorczego lub właścicielskiego851, a następnie dokona czynności
prawnej wyrządzającej spółce szkodę. Drugi przypadek będzie natomiast miał miejsce
wówczas, gdy najpierw zostanie dokonana czynność prawna przez zarząd, członka zarządu
lub innego agenta, na którą następnie organ nadzorczy lub właścicielski wyrazi zgodę
w trybie art. 17 § 2 k.s.h. Rzecz jasna w przypadku wyrządzającej spółce szkodę czynności
prawnej możliwa jest sytuacja w której decyzja każdej z tych osób będzie stanowiła
naruszenie reguł postępowania w działaniu uczestników spółki kapitałowej, choć nie każde
z tych zachowań będzie mogło stanowić podstawę do przypisania odpowiedzialności karnej
za przestępstwo nadużycia zaufania852.
W kontekście czynności prawnych dokonywanych przez członka zarządu spółki,
zarząd spółki lub inną osobę zajmującą się jej sprawami majątkowymi, możemy sobie
wyobrazić następujące sytuacje:
851

Ustawowy wymóg uzyskania zgody zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia dotyczy
czynności wskazanych w art. 15 § 1, art. 228, art. 229, art. 230 i art. 275 § 3 k.s.h. w stosunku do spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz czynności wskazanych w art. 15 § 1, art. 393 i art. 394 k.s.h. w stosunku
do spółki akcyjnej. Natomiast ustawowy wymóg uzyskania zgody rady nadzorczej w spółce akcyjnej został
przewidziany w art. 349 § 1 k.s.h. i art. 447 § 2 k.s.h.
852
W szczególności wydaje się, że brak jest podstaw normatywnych do pociągnięcia do odpowiedzialności
karnej z art. 296 k.k. wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariusza spółki akcyjnej,
ponieważ nie są to osoby zdatne do bycia podmiotem tego przestępstwa. Natomiast niewątpliwie podmiotem
przestępstwa nadużycia zaufania może być członek rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialności
lub spółki akcyjnej, uprawnionej na mocy umowy spółki lub statutu do wyrażenia zgody na określone czynności
(art. 220 i art. 384 k.s.h.).

329

a) zarząd spółki uzyskuje wymaganą przez ustawę, umowę spółki lub statut zgodę
zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia na dokonanie czynności
prawnej, a następnie dokonuje inkryminowanej czynności, w wyniku czego spółce
wyrządzona zostaje szkoda majątkowa;
b) zarząd spółki dokonuje czynności prawnej, w wyniku której spółce wyrządzona
zostaje szkoda majątkowa, a następnie uzyskuje wymaganą przez ustawę, umowę
spółki lub statut zgodę zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia
na dokonanie czynności;
c) zarząd spółki uzyskuje wymaganą przez ustawę, umowę spółki lub statut zgodę
rady nadzorczej na dokonanie czynności prawnej, a następnie dokonuje
inkryminowanej czynności, w wyniku której spółce wyrządzona zostaje szkoda
majątkowa;
d) zarząd spółki dokonuje czynności prawnej, w wyniku której spółce wyrządzona
zostaje szkoda majątkowa, a następnie uzyskuje wymaganą przez ustawę, umowę
spółki lub statut zgodę rady nadzorczej na dokonanie czynności;
Przypadek a w istocie pozostaje poza zakresem analizowanej w tym miejscu
problematyki, ponieważ wspólnik bądź akcjonariusz spółki kapitałowej nie jest podmiotem
zdatnym do popełnienia przestępstwa z art. 296 k.k. Natomiast kwestię ewentualnego
wyłączenia odpowiedzialności karnej członka zarządu za zachowanie podjęte za zgodą
organu właścicielskiego należy rozważać w kontekście instytucji zgody uprawnionego
na naruszenie dobra prawego (zob. pkt 2 niniejszego rozdziału).
W przypadku b, podobnie jak w przypadku a, ujawnia się wyłącznie kwestia
odpowiedzialności karnej członków zarządu, z uwagi na charakter znamion podmiotu
przestępstwa nadużycia zaufania. Wydaje się, że ten przypadek należy oceniać podobnie
jak przypadek a i chwila wyrażenia zgody na dokonanie czynności przez zarząd nie powinna
mieć tutaj pierwszoplanowego znaczenia. Akceptacja organu właścicielskiego dla czynności
dokonanej przez zarząd może być rozpatrywana z perspektywy interesu spółki,
warunkowanego interesami poszczególnych akcjonariuszy z uwzględnieniem zaangażowania
ich kapitału, jako okoliczność uchylająca odpowiedzialność karną członka zarządu wówczas,
gdy zostanie ona uznana za dokonaną lege artis i służącą spółce. Natomiast brak jest podstaw
do twierdzenia, że obiektywnie nieprawidłowe, niezgodne z interesem spółki zachowanie
wspólników lub akcjonariuszy mogłoby prowadzić do wyłączenia odpowiedzialności karnej
zarządu za wyrządzenie spółce szkody.
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Przypadek oznaczony literą c stanowi klasyczny przykład problematyki kolizji
odpowiedzialności za skutek i ma, jak się wydaje, największe znaczenie praktyczne, przede
wszystkim z uwagi na szerokie możliwości zastrzegania warunku zgody rady nadzorczej
na czynności zarządu (zob. art. 220 i 384 k.s.h.). Natomiast wyjątkowy charakter ma warunek
zgody rady nadzorczej wynikający wprost z ustawy, ponieważ kodeks spółek handlowych
przewiduje wyłącznie trzy takie sytuacje, w postaci wypłaty akcjonariuszom zaliczki
na poczet przewidywanej dywidendy (art. 349 § 1 k.s.h.), ustalenia ceny emisyjnej i wydania
akcji w zamian za wkłady niepieniężne (art. 446 § 2 k.s.h.) oraz pozbawienia prawa poboru
w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej, gdy statut spółki zgodę
na taką decyzję przekazuje radzie nadzorczej (art. 447 § 1 k.s.h.)853.
Wydaje się, że wyrażenie zgody przez radę nadzorczą na czynność zarządu, której
efektem jest szkoda majątkowa, w żadnej mierze nie może stanowić okoliczności
przemawiającej za brakiem możliwości przypisania skutku zarządowi. Uprawnienia rady
nadzorczej, zarówno w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i w spółce akcyjnej
mają wyłącznie charakter kontrolny. Rada nadzorcza nie może wydawać zarządowi
wiążących poleceń (art. 219 § 2 k.s.h., art. 3751 k.s.h.), nie stanowi organu stojącego
hierarchicznie wyżej od zarządu i uprawnionego do – jawnego lub ukrytego – kontrolowania
i decydowania o bieżących czynnościach i strategii spółki. Kompetencja ta nie oznacza
możliwości przełamania dominującej roli zarządu w sferze prowadzenia spraw spółki.
Powinna ona odnosić się wyłącznie do konkretnie określonych czynności prawnych, które
z uwagi na rozmiar lub ryzyko, wykraczają poza zakres zwykłych czynności bieżącego
zarządzania przedsiębiorstwem. Nadto

wyłącznie do zarządu należy kompetencja

do inicjowania procesu decyzyjnego – kompetencja rady nadzorczej ma wyłącznie charakter
negatywny, może prowadzić do odwiedzenia zarządu od planu, który zostanie uznany
za niekorzystny lub nazbyt ryzykowny, natomiast nie może być w rzeczywistości kreowaniem
polityki spółki854. Należy również pamiętać, że zgoda rady nadzorczej w żadnym stopniu nie
ogranicza odpowiedzialności zarządu za podejmowane decyzje. W konsekwencji nie sposób
uznać, że uprawnienie rady nadzorczej do wyrażenia zgody na czynność zarządu mogło
wyłączać odpowiedzialność karną jego członków za przestępstwo z art. 296 k.k. Można
wyobrazić sobie oczywiście przypadki nieprawidłowego funkcjonowania wewnętrznego
nadzoru korporacyjnego w spółce i naruszania przez radę nadzorczą (która zresztą może być
jedynie instrumentem w rękach wspólników lub akcjonariuszy) zakazu wydawania poleceń
853
854

Przy czym zasadniczo zgoda ta winna zostać udzielona przed dokonaniem czynności.
Zob. K. Oplustil, Instrumenty…, s. 398 – 399, por. A. Opalski, Rada nadzorcza… , s. 424 i n.
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zarządowi. Przypadki takie z perspektywy odpowiedzialności zarządu należy jednak raczej
rozpatrywać z punktu widzenia przesłanek zawinienia, a w szczególności anormalnej sytuacji
motywacyjnej.
Większe wątpliwości w tym kontekście budzi kwestia odpowiedzialności członka
rady nadzorczej w takich skomplikowanych układach sytuacyjnych. Wydaje się, że nie można
wykluczyć w takich przypadkach przypisania odpowiedzialności karnej członkowi rady
nadzorczej. Nie można bowiem abstrahować od roli tego organu, która ze swej istoty
sprowadza się do nadzoru i bieżącej oceny działań zarządu. Podstawową funkcją rady
nadzorczej jest ochrona interesów ogółu akcjonariuszy (wspólników w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością) przed sprzecznymi z ich interesem działaniami zarządu. To właśnie
funkcjonowanie rady nadzorczej, zwłaszcza w spółkach akcyjnych posiadających
rozproszony

akcjonariat,

stanowi

podstawowy

element

nadzoru

korporacyjnego

oraz mechanizm zapobiegania negatywnym skutkom konfliktu interesów w ramach
wertykalnej relacji agencji855. Wydaje się więc, że w przypadku rażącego niedopełnienia
obowiązków przy wyrażaniu zgody na czynność zarządu, np. w sytuacjach, w których
szkodliwy charakter czynności był łatwo rozpoznawalny, członkowie zarządu nie
podejmowali szczególnych czynności, mających na celu zakamuflowanie rzeczywistego
znaczenia podejmowanej czynności, możliwe będzie przypisanie odpowiedzialności karnej
zarówno członkom zarządu jak i rady nadzorczej, bez konieczności sięgania po instytucję
współsprawstwa. Nadto, nawet w przypadku wykluczenia odpowiedzialności karnej członka
rady nadzorczej za wyrządzenie szkody majątkowej, pozostanie jeszcze kwestia
odpowiedzialności za przestępstwo z art. 296 § 1a k.k.
Natomiast przypadki oznaczone literą d z perspektywy praktycznej mają marginalne
znacznie. Co do zasady rada nadzorcza dysponuje uprawnieniem do (prewencyjnego) weta
w stosunku do działania zarządu, a dokonanie czynności prawnej, w przypadku której umowa
spółki lub statut przewidują wymóg uzyskania zgody rady nadzorczej, bez uzyskania takiej
zgody, samo w sobie stanowiło nadużycie uprawnienia do reprezentowania spółki.
Tym niemniej przyjmuje się w literaturze, że statut spółki akcyjnej może przewidywać
również udzielenie zgody po dokonaniu czynności856. Trudno jednak przyjąć, aby taka zgoda
pozostawała w normatywnym związku ze skutkiem. Wszak czynność zarządu, niezależnie
od udzielenia lub nieudzielenia zgody przez radę nadzorczą post factum pozostaje ważna
i skuteczna, a kwestia ta może mieć znaczenie dla odpowiedzialności korporacyjnej
855
856

Zob. K. Oplustil, Instrumenty…, s. 386 i n., A. Opalski, Rada nadzorcza…, s. 19 i n.
Zob. A. Opalski, Rada nadzorcza…, s. 448.
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(odwołanie członków zarządu) i odszkodowawczej. Zasadniczo nie będzie natomiast miała
znaczenia dla faktu wyrządzenia spółce szkody majątkowej.
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5. Ustalenia co do szkody majątkowej a korzystanie z opinii biegłego
Specyfika przestępstw gospodarczych, a w szczególności konieczność czynienia
w postępowaniu karnym ustaleń dotyczących nieraz bardzo skomplikowanych operacji
majątkowych, nakazuje sądzić, że w sprawach dotyczących wyrządzenia szkody majątkowej
w obrocie gospodarczym bardzo często zachodzić będzie konieczność sięgnięcia po dowód
z opinii biegłych różnych specjalności, a w szczególności ekonomii, finansów, zarządzania,
rachunkowości, wyceny składników majątkowych i wyceny przedsiębiorstw. Rzecz jasna,
w zasięga się również opinii biegłych innych specjalności (np. z zakresu psychiatrii,
kryminalistycznych badań dokumentów, badania pisma ręcznego, itd.). Tym niemniej
konsekwencją specyfiki znamion przestępstwa nadużycia zaufania, którego przypisanie
wymaga po pierwsze odwołania się do, najczęściej jedynie intuicyjnie znanych organom
procesowym, reguł postępowania w obrocie gospodarczym, a po drugie do ustaleń w zakresie
uszczerbków w majątku podmiotów gospodarczych, jest niejednokrotnie konieczność
sięgania do wiedzy specjalistycznej zarówno dla ustalenia faktu wystąpienia szkody
majątkowej, jak i dla przypisania sprawstwa szkody określonej osobie. Z uwagi na praktyczną
doniosłość tej kwestii przedmiotem zainteresowania w dalszej części tego rozdziału
uczyniono wpływ posłużenia się dowodem z opinii biegłego na ustalenie, wykazanie
i przypisanie sprawcy wyrządzenia szkody majątkowej. Rozważania poniższe obejmować
będą wyłącznie problematykę opinii biegłych z zakresu dyscyplin obejmujących ekonomię,
finanse, nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo i szacowanie wartości, biegli tych specjalności
bowiem są powoływani w celu czynienia przez organy procesowe ustaleń w powyższym
zakresie857.
Intuicję powyższą potwierdzają przeprowadzone badania aktowe. W ich ramach
przeanalizowano 365 spraw, z czego 280 dotyczyło przestępstw z art. 296 § 1 – 4 k.k.
lub zarówno z art. 296 § 1 – 4 k.k., jak i z uchylonego art. 585 § 1 k.s.h., a 85 spraw dotyczyło
wyłącznie przestępstw z art. 585 § 1 k.s.h. W ramach pierwszej grupy skorzystano
z co najmniej jednej opinii biegłego w 185 postępowaniach (66%), a z co najmniej dwóch
857

Niestety, precyzyjną analizę tej kwestii utrudnia w pewnym zakresie brak jednolitości nazewnictwa
dotyczącego w ogóle dyscyplin, w ramach których powołuje się biegłych sądowych. Nie istnieje bowiem
w Polsce – pomimo formułowania takich postulatów przez środowiska prawnicze od wielu lat – ani
ogólnokrajowa lista biegłych sądowych, ani jednolity podział dyscyplin i specjalności biegłych. Poszczególne
listy biegłych, prowadzone odrębnie przez prezesów Sądów Okręgowych niejednokrotnie różnią się
nazewnictwem, które stanowi w istocie w znacznej mierze wynik inicjatywy samych biegłych. W swoim
opracowaniu posługiwać się będę klasyfikacją dyscyplin biegłych sądowych, sformułowaną przez organizację
pozarządową Forensic Watch, dostępną pod adresem http://forensicwatch.pl/web/narzedzie01/Wykazdyscyplin.pdf (dostęp z dnia 13 lipca 2018 roku). W ramach powyższego wykazu wyróżnia się dyscyplinę
„nauki ekonomiczne i finanse”, w ramach której wskazuje się następujące specjalizacje: ekonomia, finanse,
nauki o zarządzaniu, towaroznawstwo i szacowanie wartości.
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opinii biegłych tej samej lub różnych specjalności w 81 przypadkach (28,9%) 858. W ramach
drugiej grupy skorzystano z co najmniej jednej opinii w 38 postępowaniach (44,7%),
a wydano co najmniej dwie opinie w 6 sprawach (7%)859.
Najczęściej przy tym potrzeba powołania biegłego pojawia się już na etapie
postępowania przygotowawczego. Miało to miejsce w 170 sprawach o przestępstwo z art. 296
k.k. (60,75% spraw o to przestępstwo i 91,9% spraw, w których skorzystano z dowodu
naukowego) oraz w 36 sprawach wyłącznie o przestępstwo z art. 585 § 1 k.s.h. (42,4 % ogółu
spraw o to przestępstwo i 94,7% spraw, w których w ogóle powołano biegłych). Natomiast
przed sądem powołano nowego biegłego w 73 sprawach o przestępstwo z art. 296 k.k. (26,1%
ogółu spraw i 39,5% spraw, w których skorzystano z dowodu naukowego) oraz w 5 sprawach
wyłącznie o przestępstwo z art. 585 § 1 k.s.h. (5,9% ogółu spraw i 6,2% spraw, w których
w ogóle powoływano biegłych).
O tym, że korzystanie z tego rodzaju dowodów w sprawach o przestępstwa
nadużycia zaufania wiąże się z bardzo poważnymi trudnościami przekonują przypadki,
w których doszło do zakwestionowania przed sądem opinii sporządzonej w postępowaniu
przygotowawczym, co stanowiło bezpośrednią przyczynę wydania wyroku uniewinniającego
lub innego rozstrzynięcia wykluczającego skazanie oskarżonego. Sytuacja taka miała miejsce
w 40 postępowaniach o przestępstwo z art. 296 k.k., co stanowi 14,3% ogółu spraw,
oraz w dwóch

postępowaniach

o

przestępstwo

z

art.

585

k.s.h.

(2,4%

spraw

o to przestępstwo).
Nie ulega wątpliwości, że opinia biegłych wskazanych wyżej specjalności stanowi
w badanych postępowaniach dowód bardzo istotny, na którym nieraz w zasadniczej mierze
opierają się czynione przez organy postępowania ustalenia faktyczne. Jednocześnie
posługiwanie się tym dowodem wiąże się z dużymi trudnościami i – jak wynika
z powyższych statystyk – z ryzykiem jego podważenia. W konsekwencji warto przyjrzeć się
bliżej, jaką rolę dowód ten odgrywa i z czego wynikają problemy w jego wykorzystywaniu.
Wcześniej jednak zostaną krótko omówione procesowe przesłanki korzystania z ekspertyzy.
Zgodnie z art. 193 § 1 k.p.k., jeżeli stwierdzenie okoliczności mających znaczenie
dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego
858

Do statystyki tej nie wliczam przypadków wydawania przez biegłych pisemnych opinii uzupełniających
oraz składania przez tego samego lub tych samych biegłych opinii ustnych, co ma miejsce przed sądem
praktycznie w każdym postępowaniu.
859
Należy zauważyć, że wpływ na te statystyki ma istotna grupa spraw, w których akt oskarżenia wniósł
oskarżyciel subsydiarny, spośród których część nie kończy się merytorycznym rozstrzygnięciem,
ale umorzeniem z uwagi na brak skargi uprawnionego oskarżyciela lub niespełnienie warunków przewidzianych
w art. 55 k.p.k. W konsekwencji w przypadku spraw, w których występował oskarżyciel publiczny, liczba
postępowań, w których przeprowadzono dowód z opinii biegłego, była wyższa.
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albo biegłych. Tak więc w przypadkach, gdy dla poczynienia ustaleń mających istotne
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy konieczne jest zbadanie takich okoliczności, których
stwierdzenie wymaga wiadomości specjalnych, organ postępowania ma obowiązek powołać
odpowiedniego biegłego lub biegłych860. Innymi słowy jest to dowód o tyle wyjątkowy,
że przeprowadzany wówczas, gdy ustalenie konkretnej okoliczności nie jest możliwe
na podstawie

faktów

stanowiących

normalną

wiedzę

wykształconego

człowieka

o odpowiednim doświadczeniu życiowym861. Opinia biegłego nie stanowi dowodu
o szczególnym charakterze, nie posiada ona, pomimo swojego „naukowego” charakteru,
znaczenia nadrzędnego nad innymi dowodami i winna być oceniana w kontekście całości
zgromadzonego materiału dowodowego. W konsekwencji przyjmuje się, że biegli nie
rozstrzygają samodzielnie żadnych zagadnień faktycznych w sprawie ani nie ustalają w toku
procesu żadnych okoliczności, stanowi to bowiem domenę sądu. Tym niemniej podnosi się,
że nie jest dopuszczalne odrzucenie wszystkich opinii specjalistycznych i przyjęcie w danej
kwestii własnego stanowiska przez sąd orzekający, bowiem takie postępowanie stanowiłoby
ustalanie faktów bez wymaganych przez prawo dowodów862.
Wydaje się, że kwestia zakresu okoliczności, które mogą być przedmiotem
opiniowania biegłych, pomimo obszernej literatury i orzecznictwa, nie doczekała się
do chwili obecnej satysfakcjonującego wyjaśnienia. W konsekwencji granica pomiędzy
uprawnieniem organu postępowania do zlecenia pewnych czynności, mających na celu
poczynienie ustaleń faktycznych w sprawie a obowiązkiem czynienia samodzielnych ustaleń,
budzi istotne wątpliwości. Wskazuje się w tym kontekście przede wszystkim, że organ
procesowy nie może przerzucać na biegłego własnych obowiązków procesowych i domagać
się od niego wypowiadania się co do kwestii prawnych. Nadto w postępowaniu karnym biegli
860

W tym sensie dowód z opinii biegłego ma charakter obligatoryjny, zob. A. Gaberle, Dowody w sądowym
procesie karnym, Kraków 2007, s. 164 – 165, W. Grzeszczyk, Rola opinii biegłego w postępowaniu karnym,
Prok. i Pr. 2005, z. 6, s. 28, tenże, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2014, s. 247,
L.K. Paprzycki, w: J. Grajewski, L.K. Paprzycki (red.), S. Steinborn, Kodeks postępowania karnego. Tom
I. Komentarz do art. 1 – 424, Warszawa 2013, s. 667, P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks
postępowania karnego. Tom I. Komentarz do artykułów 1 – 296, Warszawa 2011, s. 1105, D. Gruszecka
w: Z. Brodzisz, D. Gruszecka, I. Hayduk-Hawrylak, W. Jasiński, J. Kosonoga, B. Nita-Światłowska,
K. Nowicki, Z. Pachowicz, R. Ponikowski, W. Posnow, J. Skorupka (red.), S. Szołucha, A. Światłowski,
D. Świecki, J. Zagrodnik, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018, s. 445, K.T. Boratyńska,
w: K.T. Boratyńska, P. Czarnecki, A. Górski, M. Królikowski, A. Sakowicz (red.), M. Warchoł, A. Ważny,
Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2018, s. 578 i powoływane w tej ostatniej publikacji
orzecznictwo.
861
Na temat pojęcia wiadomości specjalnych zob. T. Widła, Ocena dowodu z opinii biegłego, Katowice 1992,
s. 12 – 16, T. Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego w procesie karnym, Kraków 2000,
s. 9 – 10, K.T. Boratyńska w: K.T. Boratyńska et al., Kodeks…, s. 577 – 578, P. Hofmański (red.), E. Sadzik,
K. Zgryzek, op.cit., s. 1100 i n., L.K. Paprzycki, w: J. Grajewski et al., Kodeks…, s. 666 – 667, A. Gaberle,
op.cit., s. 165 – 166, D. Gruszecka w: Z. Brodzisz et al., Kodeks…, s. 443 – 444.
862
P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, op.cit., s. 1106
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nie są uprawnieni do czynienia samodzielnie ustaleń faktycznych i zastępowania w tym
organu procesowego, a także do opiniowania na temat sprawstwa, winy i kwalifikacji prawnej
czynu. Cel przeprowadzenia tego rodzaju dowodu nie może sprowadzać się do wyjaśniania
dla organu postępowania terminów ustawowych863. Uznaje się, że zadaniem biegłych jest
„podzielenie się z sądem swoją wiedzą specjalną i ułatwienie w ten sposób dokonania oceny
dowodów

oraz

czynienia

na

tym

tle

ustaleń

faktycznych

będących

podstawą

rozstrzygnięcia”864. W konsekwencji to na organie zlecającym opinię spoczywa obowiązek,
aby nie dopuszczać do sytuacji, w której biegły będzie wykraczał poza swoje kompetencje.
Dlatego też w postanowieniu zlecającym wykonanie opinii nie wolno formułować pytań
co do sprawstwa i normatywnych warunków jego przypisania, winy konkretnej osoby,
oraz nie wolno wiązać pytań dotyczących kwestii specjalistycznych z zagadnieniami
prawnymi865.
Rzeczywiście w literaturze wielokrotnie analizowano wadliwą praktykę korzystania
przez organy procesowe z opinii biegłych, wskazując najpoważniejsze nieprawidłowości.
Podnoszono mianowicie, że organy procesowe domagają się od biegłych opiniowania wprost
na temat oceny prawnej czynu, zbyt ogólnie formułują zakres zlecanej opinii, stawiają pytania
spoza zakresu specjalności biegłego lub takie, na które nie da się odpowiedzieć, a także
dokonują pobieżnej, wyrywkowej oceny sporządzanych opinii866.
Przeprowadzone badania aktowe potwierdzają występowanie w praktyce wymiaru
sprawiedliwości poważnych nieprawidłowości, o czym szerzej mowa będzie w dalszych
rozważaniach. Nie oznacza to jednak, że problem tkwi wyłącznie w wadliwej praktyce,
a więc tendencji do przerzucania na biegłych swoich obowiązków przez organy procesowe

863

Zob. T. Tomaszewski, op.cit., s. 70, B.T. Bieńkowska, W trosce o kontradyktoryjność dowodu z opinii
biegłego w: A. Przyborowska – Klimczak, A. Taracha (red.), Iudicium et Scientia. Księga jubileuszowa
Profesora Romualda Kmiecika, Warszawa 2011, s. 508, M. Żołna, Kryteria oceny opinii biegłych, Problemy
Kryminalistyki 2008, z. 259, s. 46, W. Kotowski, Formułowanie pytań do biegłego, Palestra 2012, z. 1, s. 188,
Sz. Pawelec, Wadliwość opinii biegłego w procesie karnym jako pochodna błędów zawartych w postanowieniu
o jego dopuszczeniu, Prok. i Pr. 2014, z. 4, s. 159 – 160, J. Żylińska, Określenie przedmiotu i zakresu ekspertyzy
w postanowieniu o powołaniu biegłego w: L. Bogunia (red.) Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. XVI, s. 169,
D. Gruszecka, w: Z. Brodzisz et al., Kodeks…, s. 445 – 446. Por. też wyrok Sądu Najwyższego z dnia
13 stycznia 2011 roku, II KK 188/10, LEX nr 730483.
864
P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, op.cit., s. 1106.
865
T. Tomaszewski, op.cit., s. 70, W. Kotowski, op.cit., s. 188, W. Grzeszczyk, Rola opinii…, s. 30, S. Pawelec,
op.cit. s. 160.
866
Zob. na ten temat T. Tomaszewski, op.cit., s. 71 i n., B.T. Bieńkowska, op.cit., s. 507 – 508, K. Bronowska,
Teoretyczne zagadnienia kontroli ekspertyzy i oceny opinii biegłego w: H. Kołecki (red.), Kryminalistyka
i nauki penalne wobec przestępczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi,
Poznań 2008, s. 109 – 115, W. Kotowski, op.cit., s. 188 i n., S. Pawelec, op.cit., s. 158 i n., M. Żołna, op.cit.,
s. 45 – 46, E. Gruza, O błędach i ich przyczynach w opiniach biegłych w: A. Bulsiewicz, A. Marek,
V. Kwiatkowska – Darul (red.), Doctrina multiplex veritas una. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi
Mariuszowi Kulickiemu, Toruń 2004, s. 188 – 189, J. Żylińska, op.cit., s. 166 – 169.
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i z drugiej strony w skłonności biegłych do wykraczania poza swoje kompetencje. Wydaje się
bowiem, że zreferowane wyżej wypowiedzi literatury i orzecznictwa, poza wskazywaniem
jaskrawych nieprawidłowości, nie przybliżają nas specjalnie do odpowiedzi na pytanie
o właściwy zakres opiniowania867, o to na czym polegać winna rola biegłego w postępowaniu
dowodowym. Wydaje się, że powyższe wypowiedzi należy rozumieć w ten sposób, iż organ
procesowy nie może cedować na biegłego obowiązku subsumpcji stanu faktycznego
pod określony przepis prawny. Innymi słowy, nie można akceptować sytuacji, w której
odpowiedź na sformułowane do biegłego pytania sprowadzać się będzie do stwierdzenia,
czy określone zdarzenie (stan faktyczny) spełnia daną przesłankę odpowiedzialności karnej
(realizację znamion, okoliczność kontratypową, wyłączającą winę, itd.).
W rzeczywistości sprawa wydaje się jednak nieco bardziej skomplikowana. Wbrew
pozorom w wielu przypadkach pytania do biegłych mogą wprost dotyczyć spełnienia
przesłanek odpowiedzialności karnej, a w szczególności faktu realizacji określonych znamion
typu czynu zabronionego. Taką właśnie rolę pełnić będzie opinia biegłego z zakresu chemii,
w której stwierdza się, czy przedstawiony do badania preparat, zabezpieczony
od podejrzanego lub oskarżonego, zawiera materiał należący do jednej z grup środków
odurzających lub substancji psychotropowych, skatalogowanych w załącznikach do ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. Wszak biegły stwierdzający tę okoliczność bez wątpienia
wyręcza organy postępowania w ustaleniu, że dana substancja stanowi środek odurzający
lub substancję psychotropową, a więc że zostało spełnione znamię przedmiotu czynności
wykonawczej np. przestępstwa z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii868. Podobna
sytuacja mieć będzie miejsce w przypadku opinii biegłych lekarzy psychiatrów, których
zadaniem będzie stwierdzenie, czy podejrzany lub oskarżony w chwili czynu miał zachowaną
zdolność do rozpoznania jego znaczenia oraz pokierowania swoim postępowaniem. Biegli
tacy wprost wszak wypowiadają się na temat okoliczności wyłączającej winę bądź
ograniczającej jej stopień z art. 31 k.k.
Rzecz jasna w tych przypadkach nie można sensownie twierdzić, jakoby biegły
przekraczał swoje kompetencje. Wynika to z faktu, że w rzeczywistości wypowiada się
na temat pojęć normatywnych (należących do języka prawnego), ale zaczerpniętych wprost
867

Pod pojęciem zakresu opinii rozumiem, za T. Widłą, zbiór informacji, których organ procesowy oczekuje
od biegłego, zob. tenże, op.cit., s. 33. W nieco innym ujęciu zakres opinii rozumie się jako kwestię, która
ma zostać wyjaśniona w ramach ekspertyzy, por. J. Żylińska, op.cit., s. 164, M. Kurowski w: B. Augustyniak
et al., Kodeks…, s. 737.
868
Choć należy wyraźnie zaznaczyć, że biegły w takim przypadku nie wypowiada się wcale co do realizacji
znamienia czynnościowego, a więc co do stwierdzenia, że dany stan faktyczny stanowił posiadanie owego
środka odurzającego lub substancji psychotropowej.
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z określonej dziedziny specjalistycznej (w powołanych wyżej przykładach z zakresu chemii
i medycyny). Dopóki ocena dokonywana przez biegłego dotyczy wyłącznie określonego
wycinka rzeczywistości, którego opis należy do jego specjalności, nie można mówić
o nieprawidłowości w opiniowaniu. Trzeba jednak pamiętać, że wobec biegłego należy
oczekiwać

wyłącznie

wypowiadania

się

w

granicach

jego

wiedzy

specjalnej

oraz wypowiadania się za pomocą języka właściwego dla tejże specjalności. Kierowanie
do biegłego pytania o przesłanki odpowiedzialności karnej oznacza przyjęcie założenia,
nie zawsze w pełni uświadamianego, że dane pojęcie normatywne ma dokładnie takie samo
znaczenie w języku prawnym lub prawniczym, co w języku, w którym następować będzie
wypowiedź biegłego sformułowana w opinii. Innymi słowy organ procesowy może pytać
wprost o daną przesłankę odpowiedzialności karnej, jak np. znamię konkretnej substancji
psychoaktywnej lub przesłankę poczytalności, pod warunkiem trafności założenia,
że po pierwsze określone sformułowanie należy do języka technicznego specjalizacji tego
biegłego oraz po drugie w języku prawnym lub prawniczym występuje ono dokładnie
w takim samym znaczeniu. W pewnych przypadkach zresztą kwestia ta będzie oczywista.
Bez wątpienia np. pojęcie „soli amfetaminy” biegły – chemik i osoba pełniąca funkcje organu
procesowego rozumieć będą dokładnie tak samo. W konsekwencji dopuszczalne będzie
pytanie o to, czy dany materiał stanowi przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa
posiadania

środków

odurzających

lub

substancji

psychotropowych,

natomiast

za niedopuszczalne należałoby uznać pytanie szersze, np. o to, czy przedstawiony biegłemu
stan faktyczny stanowi posiadanie środka odurzającego lub substancji psychotropowej.
W konsekwencji fundamentalna trudność w ocenie dowodu z opinii biegłego
w rzeczywistości ma charakter językowy i

można ją określić mianem „ryzyka

komunikacyjnego”. Pytania o terminy prawne mogą być mylące w sytuacjach, gdy organ
postępowania postrzega określone pojęcia jako terminy języka prawnego, ze wszelkimi tego
konsekwencjami, podczas gdy biegły rozumie je zgodnie z językiem swojej specjalności
lub zgodnie z ich znaczeniem potocznym869. Problem ten dotyczy wszystkich pojęć, które
mają szczególne, techniczno-prawne znaczenie zwłaszcza wówczas, gdy odpowiadają
podobnym lub tożsamym pojęciom technicznym należącym do dziedziny, w której
specjalizuje się biegły870. Formułowanie pytań dotyczących subsumpcji stanu faktycznego
pod znamiona wyrażone za pomocą takich właśnie pojęć stanowi przenoszenie na biegłych

869

Sz. Pawelec, op.cit., s. 160.
Przykładów dostarcza w szczególności rozdział przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, np. „ciężkie
kalectwo”, „choroba długotrwała”, „istotne zeszpecenie”.
870
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obowiązków organów procesowych i przypadki takie należy uznać za naruszenie przepisów
procesowych, a w szczególności art. 194 pkt 2 k.p.k. oraz art. 8 § 1 k.p.k.
Niewątpliwie terminy „szkoda” i „szkoda majątkowa” stanowią przykłady takich
pojęć, z których wykorzystywaniem wiąże się największe ryzyko komunikacyjne
w korzystaniu z dowodu naukowego. Pojęcia te bowiem nie tylko mają odmienne znaczenie
na gruncie języka powszechnego i języka prawnego, ale również wykazują istotne konotacje
z nauką ekonomii i innymi dziedzinami, w których specjalizują się powoływani biegli.
Szczególnie wysokie jest więc w takim przypadku niebezpieczeństwo niedostrzeżenia ryzyka
komunikacyjnego przez organ dokonujący oceny dowodów w sprawie i niebezpieczeństwo
prostego przenoszenia pojęć z zakresu ekonomii, finansów lub rachunkowości na wykładnię
znamion typu czynu zabronionego. Należy również zaznaczyć, że osoba występująca
w charakterze biegłego może posługiwać się terminologią mniej ścisłą niż terminologia
prawnicza i nie być świadoma np. zakazu traktowania odmiennych pojęć jako
synonimicznych. W konsekwencji może przyporządkowywać terminy prawne lub prawnicze,
którymi posługują się organy procesowe, do terminów podobnych lub bliskoznacznych,
występujących w dziedzinie specjalizacji biegłego. Nadto jak wskazano wcześniej, pojęcie
szkody majątkowej na gruncie prawa karnego pełni szczególną rolę jako znamię typu czynu
zabronionego, a w konsekwencji jego interpretacja wymaga dokonania wielu daleko idących
zabiegów uadekwatniających, prowadzących do rozmijania się jego znaczenia w prawie
karnym ze znaczeniem cywilistycznym i specjalistycznym (w dziedzinie ekonomii,
rachunkowości, itd.).
Należy również zauważyć, że posługiwanie się w formułowanych do biegłych
pytaniach pojęciem „szkody” lub „szkody majątkowej” w naturalny sposób może
naprowadzać biegłych na opiniowanie co do kwestii prawnych, a w konsekwencji
przekraczanie swoich kompetencji. Nie zawsze niestety jest to wychwytywane przez organy
postępowania. Przykładem takiej sytuacji może być postępowanie prowadzone przed Sądem
Okręgowym w Warszawie pod sygn. VIII K 109/09871. W toku postępowania
przygotowawczego w tej sprawie początkowo badano kwestię upadłości spółki z ograniczoną
871

W sprawie tej, w której postępowanie przygotowawcze prowadziła Prokuratura Rejonowa Warszawa –
Śródmieście (sygn. 3 Ds 1037/07/III), akt oskarżenia został wniesiony w dniu 2 maja 2007 roku do Sądu
Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, gdzie sprawę zarejestrowano pod sygn. II K 393/07.
W Sądzie Okręgowym w Warszawie sprawę następnie zarejestrowano pod sygn. VIII K 329/07, po czym sąd
ten uznał się za niewłaściwy i przekazał sprawę ponownie do Sądu Rejonowego Warszawa – Śródmieście, gdzie
zarejestrowano ją pod sygn. II K 841/07. Sąd ten wydał jednak postanowienie o zwrocie sprawy prokuratorowi
w celu uzupełnienia postępowania przygotowawczego. Ponownie akt oskarżenia został wniesiony przez
prokuratora (sygn. 3 Ds 299/09/IV) już do Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 26 marca 2009 roku
i zarejestrowany pod sygn. VIII K 109/09.
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odpowiedzialnością i odpowiedzialności członków jej zarządu za przestępstwo z art. 586
k.s.h., pytając jednocześnie biegłego o wyrządzenie spółce ewentualnych szkód przez
członków zarządu. Powołana biegła z zakresu rachunkowości stwierdziła, że zarząd spółki
podjął nietrafną i nieekonomiczną decyzję o zakupie 100% udziałów w innej spółce
z ograniczoną odpowiedzialnością, na której ciążyły zobowiązania finansowe w kwotach
ponad 1 mln euro i 3 mln złotych. Zdaniem biegłej zakup udziałów doprowadził do przejęcia
przez nabywcę (pokrzywdzoną spółką) odpowiedzialności za zobowiązania zakupionej spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, a powyższe kwoty składały się na wyrządzoną jej szkodę.
Następnie prokurator, w najmniejszym stopniu nie weryfikując prawniczego w istocie
wywodu biegłej, na podstawie wniosków opinii sformułował zarzut popełnienia przestępstwa
z art. 296 § 3 k.k. wobec dwóch członków zarządu spółki – nabywcy, stwierdzając, że zakup
zadłużonego podmiotu wyrządził szkodę spółce w kwocie równej wartości owych pasywów.
Dopiero podczas przesłuchania na rozprawie przewodniczący składu orzekającego sądu,
podczas zadawania pytania, poinformował biegłą, że wspólnik spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością nie odpowiada za zobowiązania spółki, w konsekwencji czego biegła
wycofała się z wniosków swojej opinii, uznając, że w tym zakresie do wyrządzenia szkody
nie doszło872.
Oczywiście jest to przypadek skrajny. Tym niemniej należy in genere krytycznie
ocenić powszechną praktykę zadawania biegłym pytań o wartość wyrządzonej szkody
majątkowej. Tego rodzaju pytanie zawsze stanowić będzie nieuprawnione cedowanie
na biegłego obowiązków należących do organu procesowego, a związane z nim ryzyko
komunikacyjne może skutkować brakiem dostatecznego uwzględnienia prawniczego
i w szczególności karnoprawnego kontekstu tego pojęcia. Biegły, niezależnie od specjalności,
nie jest uprawniony ani do stwierdzenia, czy dany wycinek rzeczywistości stanowi szkodę
majątkową873, ani do wypowiadania się co do tego, czy szkoda została wyrządzona przez
określoną osobę.
Wydaje się, że zakres opiniowania, wyznaczany postanowieniem organu
procesowego, winien być w przypadku ustalania wystąpienia szkody majątkowej wyraźnie
ograniczony

zakreśloną

przez

organ

hipotezą

872

dowodową,

opartą

o

konstrukcję

W efekcie oczywiście doszło do uniewinnienia obu oskarżonych w zakresie zarzutu przestępstwa z art. 296
§ 3 k.k. (zostały one skazane za przestępstwa z art. 586 k.s.h. i z art. 77 ust. 2 ustawy o rachunkowości).
873
Jak się wydaje kwestię tę zbytnio upraszcza Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 30 czerwca 2017
roku, II AKa 161/17, LEX nr 2343422, stwierdzając, że „sąd orzekający winien badać zarówno znamię znacznej
szkody majątkowej, jak i zwłaszcza to w jakiej sytuacji motywacyjnej, w wyniku jakich działań, bądź zaniechań
nastąpiło wyrządzenie tej szkody. Zwykle, tak jak w sprawie niniejszej, do ustalenia istnienia szkody
oraz wyliczenia jej rozmiarów konieczne jest odwołanie się do wiadomości specjalnych, a więc oparcie ustaleń
na opinii biegłego”.
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alternatywnego, zgodnego z regułami postępowania zachowania potencjalnego sprawcy.
Bez określonej, chociażby roboczej hipotezy w tym zakresie, korzystanie z pomocy biegłego
mija się z celem przeprowadzenia tego dowodu. Po pierwsze za pośrednictwem biegłego
organ procesowy może ustalić jakie były rzeczywiste konsekwencje decyzji menadżera
(zwłaszcza jeśli ocena stanu majątkowego mandanta jest utrudniona). Po drugie zaś może
domagać się od biegłego wypowiedzi co do hipotetycznego stanu rzeczy, który miałby
miejsce w przypadku alternatywnego postępowania agenta. Należy zresztą zauważyć,
że ustalenia w zakresie pierwszej z tych okoliczności nie zawsze będą wymagały skorzystania
z dowodu naukowego. W pewnych przypadkach biegli zobowiązywani będą do wykonania
czynności w istocie czysto mechanicznych, rachunkowych i możliwych do wykonania przez
technika kryminalnego. Powoływanie wówczas biegłego co prawda należy oceniać krytycznie
z punktu widzenia przesłanek art. 193 § 1 k.k. oraz zasady samodzielności jurysdykcyjnej
sądu, ale przypadki takie nie wiążą się z ryzykiem komunikacyjnym i nie stanowią
szczególnego zagrożenia dla zasady swobodnej oceny dowodów.
Najistotniejsza wydaje się rola biegłego w zakresie oceny naruszenia reguł
postępowania w obrocie gospodarczym, oceny ex ante ryzyka danego przedsięwzięcia
oraz w zakresie wyceny składników majątkowych, stanowiących przedmiot wartościowanych
zachowań.
Pierwszy z powyższych przypadków stanowi typowy powód powołania biegłego
w sprawie dotyczącej przestępstwa popełnionego w obrocie gospodarczym. Identyfikacja
reguł postępowania obowiązujących w obrocie gospodarczym będzie możliwa dla osoby
nieposiadającej wiadomości specjalnych w przypadkach prostych, typowych transakcji,
natomiast wydaje się wykluczona gdy mamy do czynienia z bardziej skomplikowanymi
przedsięwzięciami gospodarczymi. Tym niemniej należy wyraźnie zaznaczyć, że biegłemu
nie należy zlecać przesądzenia kwestii naruszenia reguły postępowania wiążącej w danych
okolicznościach. Jego rola winna sprowadzać się do identyfikacji odpowiedniego miernika
staranności czy też ostrożności, a więc do abstrakcyjnego stwierdzenia jakie zachowania
w sytuacji oskarżonego należy traktować jako prawidłowe lub nieprawidłowe. Dotyczy
to w szczególności

ewentualnego

naruszenia

przez

potencjalnego

sprawcę

reguł

niesformalizowanych czy też wyrażanych za pomocą klauzul generalnych. W tym kontekście
wydaje się nieuprawnione formułowanie względem biegłego pytań, w ramach których organ
posługuje się pojęciem nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku. Należy raczej
posługiwać się pojęciami, których wydźwięk jest potoczny, takimi jak „reguły postępowania”,
„prawidłowe postępowanie”, „uzasadnione ryzyko”, itp. Wydaje się, że można postulować
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w tym zakresie formułowanie pytań jak najbardziej abstrakcyjnych i przedstawianie biegłemu
materiału dowodowego w odpowiednio ograniczonym zakresie874. Jako niewłaściwą
natomiast należy ocenić praktykę posługiwania się opinią biegłego w celu ustalenia jakie akty
prawne, regulaminy i zasady wewnątrzkorporacyjne obowiązywały potencjalnego sprawcę.
Jest to bowiem kwestia zbierania odpowiedniego materiału dowodowego przez sąd lub organ
postępowania przygotowawczego875.
Fundamentalną rolę w ustalaniu wyrządzonej szkody majątkowej odgrywa
w praktyce opinia biegłego z zakresu szacowania wartości majątku, w szczególności
nieruchomości. Biegły taki w postępowaniu karnym ocenia wartość rynkową konkretnego
składnika majątkowego, a organy postępowania (w szczególności w toku postępowania
przygotowawczego) jako szkodę majątkową traktują najczęściej różnicę pomiędzy ustaloną
przez biegłego kwotą, a kwotą uzyskaną lub otrzymaną w wyniku transakcji dotyczącej tego
składnika majątkowego. W istocie opinia taka pełni dwie funkcje. Z jednej strony wyznacza
wartość szkody majątkowej, a z drugiej – w przypadku istotnej różnicy w stosunku
do rzeczywiście otrzymanej ceny – przesądza o naruszeniu reguły postępowania z dobrem
prawnym. Jak wcześniej sygnalizowano, perspektywa taka opiera się w najlepszym razie
na nadmiernym uproszczeniu, a niekiedy po prostu na nieprawidłowej wykładni pojęcia
szkody majątkowej876. Nieraz zapomina się bowiem, że szacowanie wartości rynkowej
majątku opiera się na idealizacji i przyjęciu licznych, kontrfaktycznych założeń dotyczących
funkcjonowania wolnego rynku. Dlatego też opinię taką należy za każdym razem zestawiać
z okolicznościami konkretnej transakcji, badając takie okoliczności, jak konkurencyjność
rynku, dostępność informacji o transakcji, trudna lub wręcz przymusowa sytuacja jednego
z kontrahentów, itd. Ostatecznie można od biegłego oczekiwać ustosunkowania się
do szczególnych okoliczności sprawy oraz określenia ich wpływu na ostateczny wynik
oszacowania.
Należy również zauważyć, że w kontekście opinii z zakresu szacowania majątku
niezwykle doniosłe znaczenie odgrywa przyjęta metodologia. W przypadkach tych bowiem
najczęściej istnieć będzie kilka konkurencyjnych metod ewaluacji, mogących dawać
odmienne rezultaty. Choć przyjmuje się w literaturze i orzecznictwie, że sąd lub inny organ
powołujący biegłego nie jest uprawniony do decydowania o wyborze metody ekspertyzy877,
874

Zob. B.T. Bieńkowska, op.cit., s. 511.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lipca 2012 roku, II AKa 541/11, LEX nr 1220217.
876
Zob. rozdział 3.5.
877
Zob. T. Tomaszewski, op.cit., s. 66 – 67, L.K. Paprzycki, Zasada swobodnej oceny dowodów a związanie
organu procesowego opinią biegłego w: J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll (red.), Zasady procesu
875
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to jednak obowiązkiem biegłego jest przedstawienie jego toku rozumowania i uzasadnienie
przyjętej metody878. W konsekwencji w przypadku tego rodzaju opinii należy wymagać
od biegłego wyjaśnienia różnic w założeniach i skutkach przyjęcia jednej z akceptowanych
w nauce

metod

czynienia

szacunków

oraz

abstrakcyjnego

wskazania,

w

jakich

okolicznościach bardziej uzasadniony jest wybór konkretnej metody. Sprawdzenie tych
kwestii minimalizuje bowiem ryzyko arbitralnego wyboru metody, który może wynikać
z okoliczności pozamerytorycznych (np. dojdzie do wyboru metody łatwiejszej, wymagającej
mniejszego nakładu pracy). Tak czy inaczej jednak należy mieć na uwadze, że szacunkowa
wartość rynkowa stanowi jedynie punkt wyjścia dla dalszej analizy kwestii wykazania,
a następnie przypisania określonej osobie szkody majątkowej, która to procedura jest
już w całości zarezerwowana dla organu postępowania karnego, a w szczególności sądu.
Brak

skonfrontowania

ustaleń

biegłego

z

realiami

konkretnej

sprawy

oraz wyjaśnieniami podejrzanego lub oskarżonego, a także brak świadomości organów
procesowych co do znaczenia przyjętej metody obliczeń, prowadzi niekiedy do sytuacji
całkowicie nieakceptowalnych. Warto w tym kontekście odwołać się do dwóch przykładów
zaczerpniętych z przeprowadzonych badań aktowych, a mianowicie postępowania toczącego
się przed Sądem Rejonowym w Szczecinie pod sygn. XXI K 439/06 oraz postępowania
toczącego się przed Sądem Okręgowym w Krakowie pod sygn. III K 337/07.
W pierwszej z prezentowanych spraw syndyk masy upadłości spółki akcyjnej został
oskarżony o przestępstwo z art. 296 § 1 k.k., które miało polegać na podejmowaniu kilku
kolejnych,

niekorzystnych

czynności,

związanych

ze

zbywaniem

majątku

spółki

w upadłości879. Jedną z nich miała być łączna sprzedaż ośmiu należących do spółki
samochodów, za cenę stanowiącą jedynie połowę ich wartości rynkowej. Powołany w sprawie
biegły w pisemnej opinii wskazał na znacznie zaniżoną cenę umowy, stwierdzając,
że okoliczność ta wynika z błędnej decyzji o sprzedaży wszystkich przedmiotów łącznie
jednemu podmiotowi. Opiniując jednak ustnie podczas rozprawy stwierdził, że dokonując
oszacowania w ogóle nie brał pod uwagę potrzeby szybkiego spieniężenia majątku
oraz nie były mu znane koszty postępowania upadłościowego, których wysokość w sposób
istotny uzależniona była od okresu jego trwania. Ostatecznie sąd, rozpoznając sprawę
karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, Warszawa 2000, s. 592,
J. Żylińska, op.cit., s. 166, P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, op.cit., s. 1114 – 1115, T. Grzegorczyk,
Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1 – 467, Warszawa 2014, s. 698, a także wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2008 roku, III KK 228/07, LEX nr 460125.
878
Zob. M. Całkiewicz, Ocena dowodu z opinii biegłego przez organ procesowy w postępowaniu karnym,
Problemy Kryminalistyki 2008, z. 260, s. 58, L.K. Paprzycki, Zasada…, s. 590, a także W. Juchacz, glosa
do wyroku Sądu Najwyższego z 5 sierpnia 2008 roku , III KK 228/07, PiP 2010, z. 5, s. 138 i n.
879
Przypadek ten był wcześniej omawiany, zob. rozdział 3.9.
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dwukrotnie, za każdym razem uniewinnił oskarżonego, słusznie uznając, że opinia biegłego
nie odzwierciedla rzeczywistej kwoty, która była możliwa do uzyskania z tytułu sprzedaży
samochodów w realiach, w których znajdował się syndyk.
Podobna sytuacja miała miejsce w postępowaniu przed Sądem Okręgowym
w Krakowie, sygn. III K 337/07880. W sprawie tej członek zarządu spółki akcyjnej został
oskarżony o przestępstwo z art. 296 § 3 k.k., w ramach którego szkodę powiązano z nieudaną
inwestycją związaną z zakupem nieruchomości. Zarząd bowiem planował zakup
nieruchomości za kwotę ponad 7 milionów złotych, do którego ostatecznie nie doszło,
a spółka utraciła wniesiony przy podpisaniu umowy przedwstępnej zadatek w wysokości
prawie 2 milionów złotych. Nadużycia uprawnienia przez członka zarządu przy podpisaniu
tej umowy upatrywano w zawarciu umowy przedwstępnej za cenę znacznie przekraczającą
wartość rynkową nieruchomości, ustaloną przez biegłego powołanego w postępowaniu
przygotowawczym na kwotę niecałych 2 milionów złotych. Dopiero w trakcie postępowania
jurysdykcyjnego wycenę biegłego skonfrontowano ze stanowiskiem oskarżonego, który
wskazywał, że istotnie nieruchomość planowano nabyć za kwotę znacznie zawyżoną. Był
to bowiem element szerszej działalności spółki, która dokonywała zakupu wielu
sąsiadujących ze sobą działek, w celu ich połączenia i wybudowania na tym terenie centrum
handlowego. W trakcie jednak całej operacji inny podmiot uprzedził pokrzywdzoną spółkę
i nabył sporną działkę od pierwotnego właściciela, następnie oferując za nią cenę kilkukrotnie
wyższą niż sam zapłacił – osoba ta miała bowiem świadomość, że wszystkie działki dookoła
zostały już zakupione przez ten sam podmiot. Oczywiście okoliczności te nie wpływały
na „wartość rynkową” nieruchomości, nie przesądzały o wadliwości opinii biegłego.
Po prostu realizowana transakcja nie mogła zostać przeprowadzona na zasadach rynkowych
z powodu przewagi w negocjacjach jednego z podmiotów. W konsekwencji obliczenie wedle
danej metody wartości rynkowej nieruchomości nie mogło stanowić podstawy do wykazania
ewentualnej szkody majątkowej.
Co więcej, w drugim z prezentowanych przykładów metoda zastosowana przez
biegłego, polegająca na porównaniu ustalonej ceny z cenami podobnych działek
w rzeczywiście zawartych transakcjach, była nieadekwatna. Cena nabywanej działki była
bowiem negocjowana z uwzględnieniem kosztów całości inwestycji i planowanej stopy
zwrotu z niej. W konsekwencji próg akceptacji ewentualnych dodatkowych kosztów
był ściśle uzależniony od atrakcyjności całego przedsięwzięcia.

880

Przypadek ten był wcześniej omawiany, zob. rozdział 3.4.4
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Niestety, jak pokazują przeprowadzone badania aktowe, praktyka korzystania
z dowodów w postaci opinii biegłych omawianych w tym miejscu specjalności, daleka jest
od opisywanych tu oczekiwań i to w stanach faktycznych wymagających znacznie mniej
subtelnych analiz. Biegłym najczęściej zadawane są pytania obciążone ryzykiem
komunikacyjnym, a niekiedy wprost przerzucające na specjalistów obowiązki należące
do organów

postępowania.

Zdarzały

się

sytuacje,

w

których

w

postępowaniu

przygotowawczym organ prowadzący lub nadzorujący śledztwo, po zgromadzeniu całości
istotnej w sprawie dokumentacji, po prostu przekazywał ją biegłemu, domagając się
wskazania wszelkich nieprawidłowości oraz wszelkich szkód, które mogły wyniknąć
z działalności zarządzającego cudzym majątkiem881, a także sytuacje, w których sąd zadawał
biegłym wprost pytania o zasadność zarzutów sformułowanych przez oskarżyciela882.
Niejednokrotnie w celu oceny charakteru skomplikowanych przedsięwzięć gospodarczych
powoływani byli biegli z zakresu księgowości lub rachunkowości nie posiadający
wiadomości specjalnych z dziedziny zarządzania podmiotami gospodarczymi. Zdarzały się
również przypadki wypowiedzi biegłych poza zakresem ich kompetencji, odnoszące się
do kwestii ściśle prawnych i nie spotykające się z odpowiednią reakcją i korektą.
Truizmem jest stwierdzenie, że opinia biegłego podlega, tak samo jak inne dowody,
swobodnej ocenie sądu, z uwzględnieniem całości zgromadzonego materiału, zasad logiki
i doświadczenia życiowego. W związku z powyższym, o ile nie doszło do prostego
scedowania kompetencji powołującego organu na biegłego, która to sytuacja najczęściej
czynić będzie taką opinię a limine niewiarygodną, to inne błędy popełnione na etapie
powołania biegłego i wykonania opinii mogą zostać zniwelowane podczas jej dokładnej
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Jako przykład można wskazać postępowanie przed Sądem Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach,
sygn. III K 1390/07, prowadzone na skutek wniesienia w dniu 31 maja 2007 roku aktu oskarżenia przez
Prokuraturę Rejonową Katowice – Wschód (sygn. 2 Ds 997/07). W sprawie tej prokurator w postępowaniu
przygotowawczym powołał biegłego z zakresu księgowości, względem którego sformułował następujące
pytania: „1. Czy, a jeżeli tak, to kto dopuścił się zaniedbania obowiązków służbowych lub przekroczył
uprawnienia w zakresie zajmowania się sprawami majątkowymi spółdzielni (…)? 2. Czy zachowanie takie było
umyślne, a jego skutki przewidywalne w chwili podejmowania decyzji? 3. Czy zachowanie to spowodowało
szkodę w majątku spółdzielni, a jeśli tak to w jakiej wysokości?”. Wydaje się, że wadliwość tego rodzaju
praktyki nie wymaga komentarza.
882
W postępowaniu, które toczyło się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Podgórza w Krakowie pod sygn.
II K 310/04/P jedno z pytań sformułowanych przez sąd w postanowieniu o powołaniu biegłego z zakresu
rachunkowości i finansów brzmiało: „Czy oskarżeni (…) w okresie od (…) do (…) w (…) działając wspólnie
i w porozumieniu, celem osiągnięcia korzyści majątkowej jako prezesi, viceprezesi i przewodniczący rady
nadzorczej (…) nadużyli udzielonych im uprawnień, wydzierżawiając bez przetargu i za zaniżoną kwotę
nieruchomość przy (…) oraz zaksięgowali jako pasywa spółki prywatne zadłużenie (…) z tytułu pobranych
kredytów w Banku (…) i dokonali spłat kwot obciążających i odsetek z konta spółki, a sumy te wprowadzali
do kosztów uzyskiwania dochodu i takie nieprawidłowe dane przedstawili w urzędzie skarbowym i czy swoim
działaniem wyrządzili spółce (…) szkodę, a jeżeli tak to w jakiej wysokości?”. Jak łatwo się domyślić, pytanie
to stanowiło dosłowne odzwierciedlenie zarzutu sformułowanego w akcie oskarżenia.

346

oceny. W szczególności wydaje się, że samo posługiwanie się przez biegłego pojęciami
należącego do języka prawnego lub języka prawniczego niekoniecznie musi być
dyskwalifikujące. Konieczne jest jednak wówczas uzyskanie precyzyjnych informacji
na temat rozumienia przez biegłego określonych pojęć oraz ustalenie, w jakim
zakresie pojęcia te rozumie on odmiennie od ich prawniczego znaczenia. Dlatego
też w pewnych przypadkach można uznać za jak najbardziej uzasadnione czynienie ustaleń
faktycznych jedynie częściowo na podstawie opinii biegłego, np. eliminując z przypisanego
przestępstwa pewne konsekwencje finansowe, traktowane przez biegłego jako szkody
majątkowe. Takie częściowe uwzględnienie opinii biegłego nie musi wcale być wyrazem
przekonania o jej niepełności, ale wynikać może z potrzeby przełożenia tej opinii na język
prawny i prawniczy oraz wzięcia pod uwagę gwarancyjnej funkcji prawa karnego.
Uzasadnione wydaje się również położenie nacisku na kontradyktoryjność przeprowadzenia
dowodu z opinii biegłego, umożliwienie stronom odpowiednio wcześnie zapoznania się z nią
oraz zapewnienie im możliwości uczestnictwa w przesłuchaniu biegłego. Za trafny należy
uznać postulat – w praktyce w ogóle nie spełniany – zapewnienia kontradyktoryjności
przeprowadzenia tego dowodu już na etapie postępowania przygotowawczego 883. Nieraz
bowiem w praktyce okazuje się, że objaśnienie przez oskarżonego okoliczności i jego
motywacji przy realizacji określonego przedsięwzięcia, a także zwrócenie uwagi na odmienny
lub szerszy kontekst spodziewanych korzyści doprowadza do całkowitej zmiany stanowiska
przez biegłego, a w konsekwencji braku jakiejkolwiek celowości dalszego prowadzenia
postępowania. Nie należy również marginalizować roli, jaką mogą w tego rodzaju sprawach
odgrywać dowody wprowadzane do procesu przez strony, w postaci w szczególności opinii
i analiz specjalistów884. Nie stanowią one oczywiście opinii biegłych, ale mogą być podstawą
czynienia ustaleń faktycznych przez sąd, a w szczególności mogą stanowić materiał
przydatny w weryfikacji sporządzonej ekspertyzy.
Ustalenia w zakresie wyrządzenia szkody majątkowej, w szczególności jej wartości
i mechanizmu jej powstania w wielu przypadkach wymagać będą powoływania biegłych.
Wiąże się to nie tylko ze swoistymi trudnościami powstającymi w przypadkach nierzetelności
czy to organów procesowych, czy też samych biegłych. Dodatkowe niebezpieczeństwo
883

Zob. B.T. Bieńkowska, op.cit., s. 515 i n. W sprawach będących przedmiotem przeprowadzonych badań
aktowych do rzadkości należały w ogóle sytuacje, w których biegły składałby ustną opinię uzupełniającą przed
prokuratorem. Okoliczność ta pozwala przypuszczać, że weryfikacja opinii biegłych na etapie postępowania
przygotowawczego jest często iluzoryczna.
884
Materiały takie mogą stanowić dowody w procesie karnym zgodnie z obecnym brzmieniem art. 393
§ 3 k.p.k., zob. na ten temat D. Gruszecka w: Z. Brodzisz et al., Kodeks postępowania karnego…, s. 447 – 448,
K.T. Boratyńska w: K.T. Boratyńska et al., Kodeks…, s. 579 – 580, K. Eichstaedt, Znaczenie opinii prywatnej
w postępowaniu karnym, Prok. i Pr. 2016, z. 4, s. 90 i n.
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ujawnia się w przypadkach korzystania, zarówno przez prokuratora lub sąd, jak i przez
biegłego, z pojęcia szkody majątkowej, które samo w sobie sprawia poważne trudności
wykładnicze. Trudności te multiplikują się, gdy organy postępowania i biegli nie
uświadamiają sobie do końca nieporozumień, które ujawniają się na tle korzystania z tych
pojęć. Wydaje się jednak, że sformułowane wyżej wskazówki umożliwiają prawidłowe
wykorzystywanie w procesie karnym dowodu naukowego i minimalizują związane z tym
niebezpieczeństwa.
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Zakończenie
Celem, który postawiono sobie w niniejszym opracowaniu, była dogmatyczna
analiza pojęcia szkody majątkowej jako znamienia typu czynu zabronionego oraz omówienie
przesłanek jej przypisania osobie, która zajmuje się sprawami majątkowymi lub działalnością
gospodarczą innego podmiotu. Zamiarem autora było w pierwszej kolejności zbadanie relacji
pomiędzy pojęciem tym na gruncie prawa prywatnego, a jego odpowiednikiem stanowiącym
charakterystykę czynu zabronionego jako przestępstwo. Ów prawnokarny kontekst był
przedmiotem rozważań w szczególności z uwagi na swoiste trudności interpretacyjne,
związane z wymogami zasady określoności czynu zabronionego pod groźbą kary w prawie
karnym. Przeprowadzone badania doprowadziły do następujących wniosków.
Pojęcie szkody majątkowej w prawie karnym, postrzegane w kontekście znamion
przestępstwa nadużycia zaufania, zawsze jest uwikłane normatywnie. Bez odwoływania się
do faktu naruszenia przez menadżera reguł postępowania z powierzonym mu majątkiem,
a także bez konstruowania hipotetycznego, prawidłowego modelu zachowania, w ogóle nie
jesteśmy w stanie ani zidentyfikować szkody, ani oszacować jej wartości. Nadto konieczność
badania szkody z punktu widzenia całości interesów majątkowych podmiotu gospodarczego,
które z zasady mają względny, uzależniony od zmieniających się warunków rynkowych
charakter, musi prowadzić do wniosku, że jest ona pewną konwencją, a nie zjawiskiem
w pełni obiektywnie mierzalnym. Szkodę stanowi uszczerbek w interesach majątkowych
mandanta, będący skutkiem nieprawidłowego zachowania menadżera wówczas, gdy można
stwierdzić, że zgodne z regułami postępowania zachowanie menadżera skutkowałoby
wyższym stanem majątku mandanta w określonym momencie czasowym. Konsekwencją
prezentowanego ujęcia jest wykorzystanie odpowiednio zmodyfikowanej różnicowej metody
liczenia wartości szkody, a mianowicie zastosowanie dla wykazania powstania szkody testu
zgodnego z prawem zachowania alternatywnego. Mechanizm ten w przypadku przypisania
odpowiedzialności karnej za nadużycie zaufania winien być wiec wykorzystywany
aby stwierdzić, czy w ogóle znamię skutku wystąpiło, a następnie ponownie w ramach
procedury obiektywnego przypisania.
Nadto dostrzeżono, że w praktyce wymiaru sprawiedliwości bardzo często
posługiwanie się metodą dyferencyjną sprowadza się do swoistego uproszenia w postaci
zestawienia kwoty pieniężnej, która była przedmiotem transakcji z wartością rynkową
określonych walorów. Tymczasem wartość rynkowa stanowi jedynie zgeneralizowany
i najczęściej

oderwany

od

dokładnych

okoliczności
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konkretnej

sprawy szacunek.

Przedmiotem porównania zawsze winna być wartość, której osiągnięcie było możliwe
przy zachowaniu minimum standardów staranności menadżera.
Specyfika wykładni w prawie karnym wymaga, aby cywilnoprawne ujęcie szkody
oraz szkody majątkowej stanowiło jedynie punkt wyjścia do jego analizy w kontekście
regulacji prawnokarnych. Ów zakres autonomii interpretatora nie sprowadza się jednak
wyłącznie do możliwości wykluczenia z zakresu desygnatów tego pojęcia pewnych zjawisk
ze względu na gwarancyjną funkcję prawa karnego. Przeciwnie, wobec wielu problemów,
które ze znamieniem tym się wiążą, mechanizmy właściwe dla prawa prywatnego pozostają
całkowicie bezradne.
Wobec powyższego cywilnoprawną definicję pojęcia szkody zredukowano
wyłącznie do wyniku zastosowania metody różnicowej (w jej zmodyfikowanej wersji,
uwzględniającej normatywny aspekt zagadnienia), eliminując z niej kwestię prawnej ochrony
interesu poszkodowanego, prawnego uzasadnienia uszczerbku oraz zgody pokrzywdzonego.
Następnie uwzględniono rolę szkody majątkowej jako znamienia czynu zabronionego,
a w szczególności wymóg, aby użycie tego znamienia stanowiło odzwierciedlenie negatywnej
oceny ustawodawcy zachowania agenta i jego ujemnych skutków społecznych. Dlatego też
w ramach rozważań nad tym pojęciem uwzględniono przede wszystkim uznane narzędzia
wykładnicze prawa karnego, takie jak pojęcie dobra prawnego, rozróżnienie pomiędzy
przestępstwami

z

naruszenia

dobra

prawnego

i

narażenia

dobra

prawnego

na niebezpieczeństwo czy obiektywne przypisanie skutku. Ponadto odwoływano się również
do zasad prawidłowego gospodarowania i instytucji prawa gospodarczego. Wskazano,
że szkoda majątkowa winna być oceniana z uwzględnieniem rzeczywistego znaczenia i sensu
gospodarczego czynności prawnych lub faktycznych, które powiązano z określonym
uszczerbkiem, a także poprzez pryzmat obiektywnie pojmowanego interesu majątkowego
mandanta oraz subiektywnego planu gospodarczego agenta.
Ujęcie powyższe doprowadziło do rozważenia i rozstrzygnięcia następujących
problemów. Uznano, że co do zasady brak jest podstaw do traktowania jako szkody
obciążenia pasywami, z uwagi na brak symetrii pod względem stopnia społecznej
szkodliwości takich przypadków w stosunku do utraty aktywów. Wyjątkowo, jako realizujący
znamię skutku przestępstwa z art. 296 k.k. w postaci wyrządzenia szkody, uznano stan rzeczy,
w którym umorzenie zobowiązania mandanta poprzez wykonanie świadczenia jest trwale
wykluczone ze względu na jego niewypłacalność. Uznano również, że szkodą majątkową
na gruncie art. 296 k.k. mogą być negatywne skutki dla majątku mocodawcy decyzji
menadżera, polegających na naruszeniu regulacji publicznoprawnych, a w szczególności
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podatkowych.

W

efekcie

jako

szkodę

majątkową

można

traktować

uiszczone

lub wyegzekwowane kary pieniężne i inne sankcje o charakterze finansowym. Wskazano
również, że z uwagi na szczególne uwarunkowania obiektywnego przypisania skutku, a także
z powodu odmiennego ukształtowania postępowania dowodowego w procedurze karnej, nie
każdy przypadek utraty korzyści, którego efektem będzie odpowiedzialność cywilnoprawna
za wyrządzenie szkody, stanowić będzie szkodę również w rozumieniu art. 296 k.k.
Kolejnym,

szczególnie

skomplikowanym

zagadnieniem,

które

podjęto

w opracowaniu, było wyznaczenie momentu czasowego, właściwego dla stwierdzenia faktu
wyrządzenia szkody oraz oceny fluktuacji stanu majątku mandanta w czasie. Przyjęto,
że wskazówką do rozstrzygnięcia tych problemów winno być uwzględnienie zakładanego
planu gospodarczego agenta, oraz obiektywnego, ale zindywidualizowanego do konkretnego
przedsięwzięcia, uwzględniającego dotychczasową praktykę rynkową, interesu mandanta.
W związku z powyższym uznano, że odmiennie należy traktować przypadki zachowań
umyślnych

i

nieumyślnych.

W

przypadku

popełnienia

przestępstwa

umyślnego

pierwszoplanowe znaczenie mieć winna rekonstrukcja zamiaru sprawcy, zaplanowanego
przez niego na określoną chwilę celu, a także oczekiwanego przez mandanta lub przyjętego
w praktyce

gospodarczej

momentu

skapitalizowania przedsięwzięcia gospodarczego.

Natomiast w przypadku przestępstwa popełnionego nieumyślnie należy przede wszystkim
odnosić się do planu osiągnięcia zysków (lub uniknięcia strat), wadliwie zakładanego przez
agenta, o ile mieścił się on w granicach obiektywnego interesu majątkowego osoby, której
sprawami sprawca się zajmował. Należy również zasygnalizować, że ów moment wystąpienia
szkody nie zawsze może być wyznaczony w pełni precyzyjnie i konieczne jest zastosowanie
w niektórych przypadkach odpowiedniego marginesu dla oceny skutków finansowych
w czasie. Przykładowo nie można traktować jako wyrządzenia szkody udzielenia pożyczki,
która została następnie zwrócona, ale z niewielkim, nieistotnym przekroczeniem terminu
zwrotu.
Wskazano również, że fundamentalne znaczenie dla oceny określonych zdarzeń
w obrocie jako szkody majątkowej ma ich rzeczywiste znaczenie gospodarcze. W związku
z powyższym należy w mniejszym stopniu wartość szkody oceniać poprzez pryzmat prawnej
doniosłości konkretnych czynności, ale przede wszystkim w kontekście ich gospodarczego
sensu. Dlatego też nie należy przywiązywać nadmiernego znaczenia do ważności
lub skuteczności czynności prawnych, czy też faktu uzyskiwania w zamian za utratę
odpowiednich walorów odpowiadających im roszczeń. Zamiast tego ocena wartości szkody
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winna uwzględniać rzeczywiste skutki w sferze społecznej i gospodarczej, będące wynikiem
określonych transakcji.
Z uwagi na konwencjonalny charakter pojęcia szkody, nieraz skomplikowane będzie
oddzielenie od siebie przypadków nadużycia zaufania w postaci wyrządzenia szkody
od przypadków samego tylko narażenia na niebezpieczeństwo jej wyrządzenia. Wskazano,
że pewne

klasyczne

schematy

myślenia

o

konstrukcji

konkretnego

narażenia

na niebezpieczeństwo dobra prawnego nie do końca sprawdzają się w kontekście oceny
znaczenia działań agenta dla sytuacji majątkowej mandanta. Również ta kwestia winna być
oceniana poprzez pryzmat planu gospodarczego zarządcy oraz obiektywnego interesu
majątkowego osoby, której sprawami menadżer się zajmuje.
W pracy dokonano również analizy i oceny zastosowanego w ustawie
kwantyfikatora wartości szkody majątkowej, przewidującego sztywną granicę kryminalizacji
nadużycia zaufania oraz rozdziału typu podstawowego (art. 296 § 1 k.k.) i typu
kwalifikowanego (art. 296 § 3 k.k.). Funkcjonujące w ustawie ujęcie oceniono krytycznie
zarówno z powodu jego sztywnego charakteru, nieuwzględniającego zmiany siły nabywczej
pieniądza, jak i z uwagi na fakt, że odwołuje się ono do konkretnej kwoty pieniężnej. Wydaje
się, że nie ma powodów dla ograniczenia kryminalizacji zachowań umyślnych wyłącznie
do takich, których efektem jest szkoda o określonej wartości, a w szczególności w kwocie
200 000 złotych. Jedynym powodem utrzymywania takiego rozgraniczenia jest istnienie typu
nieumyślnego. Niezależnie od tej konstatacji rozwiązaniem lepszym byłoby zastosowanie
kryterium nie odwołującego się do wskazanej liczbowo kwoty pieniężnej i zdefiniowanego
w sposób bardziej ogólny, np. odwołujący się do rozmiaru przedsięwzięcia gospodarczego
lub przynajmniej zawierający mechanizm parametryczny.
Powyższa perspektywa ma istotne znaczenie dla oceny relacji pomiędzy pojęciem
szkody majątkowej jako znamienia typu czynu zabronionego, a szkodą jako przesłanką
orzeczenia obowiązku kompensacyjnego. W tym bowiem kontekście termin ten pełni inną
funkcję i może być interpretowany odmiennie. W praktyce jednak nie oznacza to możliwości
orzeczenia w postępowaniu karnym obowiązku naprawienia szkody w szerszym zakresie
niż wynika to z opisu przypisanego sprawcy czynu, a to z uwagi na fakt, że środek
kompensacyjny może zostać orzeczony tylko w granicach zakreślonych zestawem
ustawowych znamion przestępstwa.
Poza dogmatyczną analizą pojęcia szkody majątkowej i próbą rozstrzygnięcia
pojawiających się na tym tle wątpliwości interpretacyjnych, omówiono w pracy przesłanki
przypisania sprawstwa szkody oraz mechanizmy uadekwatniające odpowiedzialność karną,
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które mogą mieć zastosowanie w przypadku nadużycia zaufania. Analizowano szczególne
problemy, które łączą się z problematyką znaczenia zgody dysponenta dobrem prawnym
dla wyrządzenia

szkody.

Przyjęto,

że

co

do

zasady

w

przypadku

podmiotów

konwencjonalnych zgoda taka jest prawnokarnie irrelewantna, ponieważ na piastunach
organów takich podmiotów spoczywa obowiązek działania w ich interesie. W pewnych
sytuacjach należy jednak dopuścić udzielenie relewantnej zgody na naruszenie dobra
prawnego przez organy właścicielskie spółek kapitałowych, gdy zgoda taka nie zmierza
do pokrzywdzenia wspólników lub akcjonariuszy mniejszościowych oraz nie stanowi wyrazu
braku lojalności względem spółki. Szczególnym przypadkiem natomiast będzie spółka
kapitałowa posiadająca jednego wspólnika lub akcjonariusza. Przyjęto, że zgoda takiej osoby
na wyrządzenie szkody winna być traktowana jako wyłączająca odpowiedzialność karną,
chyba że stanowiła ona naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa spółek
lub naruszenie zasady lojalności względem spółki (art. 3 k.s.h.)
W pracy dokonano również analizy pojęcia szkody majątkowej poprzez pryzmat
interesów spółek należących do grupy (holdingu). W

szczególności

rozważano,

czy negatywny rezultat określonej transakcji należy postrzegać jako szkodę w kontekście
interesów pojedynczej spółki należącej do grupy, czy też dopuszczalne jest uwzględnienie
punktu widzenia całości holdingu. Uznano, że nie można przypisać spowodowania
uszczerbku spółce jako szkody majątkowej pod następującymi warunkami. Podmiot
ten winien należeć do trwałej i spójnej organizacji spółek powiązanych relacją dominacji
i zależności, funkcjonującej w określonym celu. Po drugie musi być możliwa identyfikacja
wspólnego interesu holdingu, rozumianego nie jako maksymalizacja korzyści jednego
podmiotu kosztem innego, ale jako maksymalizacja korzyści całości grupy, z uwzględnieniem
roli i zaangażowania poszczególnych podmiotów. Po trzecie wreszcie, określony koszt
poniesiony przez spółkę winien być adekwatnie rekompensowany przynależnością do grupy.
Kolejnym istotnym mechanizmem uadekwatniania odpowiedzialności karnej
za wyrządzenie szkody jest konstrukcja obiektywnego przypisania skutku. W pracy przyjęto,
że brak jest jakichkolwiek powodów konstruowania autonomicznego modelu przypisania
przestępstwa

nadużycia

zaufania

czy

też

w

ogóle

przestępstwa

gospodarczego,

a wystarczająca jest aplikacja funkcjonującego w doktrynie prawa karnego i orzecznictwie
modelu obiektywnego przypisania. W pracy ukazano zastosowanie poszczególnych
przesłanek obiektywnego przypisania skutku do przestępstwa z art. 296 k.k., ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki przesłanek negatywnych, czyli przypadków dotyczących
kolizji odpowiedzialności za skutek. Zagadnienie to ma istotny walor praktyczny z uwagi
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na często skomplikowaną procedurę podejmowania decyzji w strukturach korporacyjnych
i relacje pomiędzy organami spółek prawa handlowego.
Przeprowadzone badania aktowe potwierdziły, że pojęcie szkody majątkowej
oraz problematyka jej przypisania w konkretnych sprawach postrzegane są w dużej mierze
intuicyjnie. Wydaje się, że organy postępowania posługują się jej cywilnoprawną definicją
oraz autonomią wykładni prawa karnego z uwagi na z góry założoną tezę i niejako
od przypadku do przypadku. Najlepszymi przykładami tego rodzaju rozbieżności jest
problematyka oceny jako szkody obciążenia pasywami, utraty korzyści oraz uzyskania
lub wykonania świadczenia nieekwiwalentnego, a także problematyka następujących w czasie
zmian w majątku pokrzywdzonego. Choć taki stan rzeczy prowadzi do rozstrzygnięć
wadliwych, to należy jednak dostrzec, że niejednokrotnie pewne intuicje aksjologiczne
w orzecznictwie sądów prowadziły do rozstrzygnięć słusznych, pomimo wątpliwej
argumentacji. Natomiast dalece bardziej krytycznie należy ocenić działalność prokuratury885.
Należy również zauważyć, że w orzecznictwie dość powszechnie jest wykorzystywana
w badaniu odpowiedzialności za przestępstwo z art. 296 k.k. koncepcja obiektywnego
przypisania skutku, choć w wielu przypadkach w sposób nie do końca uświadomiony. Pewne
przesłanki obiektywnego przypisania są bowiem przedmiotem analizy w kontekście
spełnienia znamienia nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku.
Wiele problemów przysparza orzecznictwu korzystanie z opinii biegłych w celu
czynienia ustaleń co do istnienia i wysokości szkody majątkowej. Oprócz trudności, które
są właściwe dla każdego w istocie przypadku posługiwania się dowodem naukowym,
w ramach korzystania z tego rodzaju opinii występuje zjawisko, które określono mianem
ryzyka komunikacyjnego. Organy procesowe zadają bowiem wprost pytania o pojęcie szkody
i jej wartość, który to termin należy do języka prawnego, a jednocześnie ma określone
konotacje i znaczenie w języku technicznym, w którym sporządzona jest opinia.
W konsekwencji biegły rozumie wykorzystywane przez organy procesowe pojęcie zgodnie
ze swoją specjalnością. W praktyce dochodzi więc do nakładania się pojęć z zakresu
ekonomii czy rachunkowości oraz pojęć języka prawnego i w efekcie przenoszenia
na biegłego obowiązków organów procesowych do przeprowadzenia procedury wykładni.
Biegli nie są uprawnieni do stwierdzania, czy dany wycinek rzeczywistości stanowił szkodę,
ani jaka była jej wartość. Mogą natomiast dokonywać pewnych obliczeń lub oszacowań, które

885

Choć należy pamiętać, że przeprowadzone badania nie dają pełnej oceny postępowań przygotowawczych
prowadzonych o przestępstwa z art. 296 k.k. i 585 k.s.h., ponieważ nie objęły one spraw, które nie zakończyły
się wniesieniem aktu oskarżenia.
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następnie będą istotne w procesie czynienia ustaleń faktycznych przez sąd i inne organy
postępowania.
Na podstawie wyników badań aktowych sformułowano w pracy zastrzeżenia
co do praktyki powoływania biegłych z zakresu szeroko pojętych nauk ekonomicznych
i rachunkowości oraz wskazówki minimalizujące ryzyko komunikacyjne w kontakcie z tego
rodzaju dowodem. Powołując biegłego organy postępowania winne unikać sformułowań
należących do języka prawnego, a w szczególności unikać posługiwania się znamionami
czynu zabronionego. Pytania o wyrządzenie szkody majątkowej winny sprowadzać się
do domagania się od biegłego sformułowania hipotetycznych skutków w sferze majątkowej
mandanta, wynikających z określonego przez organ, prawidłowego zachowania agenta.
W związku z powyższym uzasadnione wydaje się formułowanie jak najbardziej
szczegółowych pytań, uzależnionych od zakładanej hipotezy lub hipotez dowodowych, które
organ zamierza zweryfikować.
Na zakończenie tego opracowania należałoby ustosunkować się co do zasadności
posługiwania się pojęciem szkody majątkowej w ramach przestępstwa nadużycia zaufania.
Jest ono powodem poważnych trudności interpretacyjnych, a obecny stan orzecznictwa sądów
powszechnych wskazuje na istotne rozbieżności. „Nie pasuje” ono do prawa karnego,
ale trudno dostrzec dla niego alternatywę, za pomocą której odpowiednio kształtowano
by przesłanki odpowiedzialności karnej menadżerów. Wydaje się, że jedyną możliwością
byłaby rezygnacja z konstrukcji przestępstwa skutkowego i penalizacja nadużycia zaufania
za pomocą przestępstwa formalnego, kładącego nacisk na nieprawidłowe korzystanie przez
agenta ze swoich kompetencji i działanie wbrew interesom mandanta. Wydaje się,
że rozwiązanie takie nie sprzyjałoby względom gwarancyjnym. Wymagałoby ono rezygnacji
z penalizacji czynów nieumyślnych oraz rozważenia złagodzenia represji. Mając świadomość
tego, jak rzadko w okresie obowiązywania kodeksu karnego ustawodawca decyduje się
na dekryminalizację lub łagodzenie odpowiedzialności karnej, postulat taki jawi się jako
niemożliwy do zrealizowania. Należy więc pogodzić się z obecnością szkody majątkowej
w konstrukcji znamion nadużycia zaufania886 i oczekiwać dalszej dogmatycznej refleksji
nad pojęciem szkody majątkowej oraz rozwoju coraz bogatszego orzecznictwa. Autor
ma nadzieję, że niniejsza rozprawa może stanowić głos w tej sprawie.

886

Natomiast możliwa wydaje się zmiana w zakresie kwantyfikatora szkody.
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Tabela 1

Sąd

Liczba
postępo
wań

Liczba
oskarżo
nych

Liczba
czynów
zarzuconych
z art. 296 k.k.
/ 585 k.s.h.887

Skazania (%)

Skazania
z innej
kwalifikacji
prawnej
(%)888

Warunkowe
umorzenia
(%)

Uniewinnieni
a (%)

Umorzenia
(%)

Liczba spraw
z uchyleniem
wyroku sądu I
instancji (%)

Sąd Rejonowy
w
Katowicach889
Sąd Rejonowy
Katowice Wschód
Sąd Rejonowy
Katowice Zachód
Sąd Rejonowy
dla Krakowa –
Nowej Huty890

19

41

30
17

5 (16,7%)
6 (35,3%)

1 (3,3%)
0 (0%)

0 (0%)
0 (0%)

18 (60%)
5 (29,4%)

6 (20%)
6 (35,4%)

7 (36,8%)

25

54

29

2 (6,9%)

1 (3,5%)

0 (0%)

23 (79,3%)

3 (10,3%)

4 (16%)

38

4 (10,5%)

6 (15,8%)

0 (0%)

24 (63,2%)

4 (10,5%)

30

4 (13,3%)

3 (10%)

0 (0%)

19 (63,3%)

4 (13,3%)

11

4 (36,3%)

0 (0%)

0 (0%)

4 (36,3%)

3 (27,3%)

18

6 (33,3%)

1 (5,6%)

0 (0%)

6 (33,3%)

5 (27,8%)

5

1 (20%)

1 (20%)

1 (20%)

1 (20%)

1 (20%)

887

20

13

29

23

2 (10%)

2 (15,3%)

Czyny kwalifikowane w aktach oskarżenia kumulatywnie z art. 296 § 1 – 3 k.k. i art. 585 § 1 k.s.h. zostały ujęte w grupie czynów z art. 296 k.k. W grupie czynów z art.
296 § 1 – 4 k.k. znajdują się również czyny kwalifikowane w akcie oskarżenia z art. 1 u.o.o.g., a w grupie czynów z art. 585 § 1 – 2 k.s.h. – czyny kwalifikowane z art. 300 i
482 k.h. W obydwu grupach uwzględniono również kwalifikacje obejmujące formy stadialne i formy przestępnego współdziałania.
888
W tej grupie uwzględniono przypadki zmiany kwalifikacji prawnej czynu poza art. 296 k.k. i art. 585 k.s.h. (w przypadkach tych zastosowano następujące przepisy: art.
284 § 2 k.k., art. 286 § 1 k.k., art. 231 k.k., art. 77 ustawy o rachunkowości). W grupie tej nie uwzględniono natomiast zmian kwalifikacji wewnątrz art. 296 oraz w zakresie
form stadialnych i form przestępnego współdziałania).
889
Sąd ten został zniesiony w 2007 roku, a w jego miejsce powstał Sąd Rejonowy Katowice – Wschód i Sąd Rejonowy Katowice – Zachód. W konsekwencji statystyka tego
sądu obejmuje wyłącznie sprawy, które zostały zakończone w pierwszej instancji do chwili jego zniesienia, w których wyroki uprawomocniły się. Toczące się wówczas
postępowania zostały następnie wpisane do repertoriów odpowiednich sądów, które powstały na miejsce sądu zniesionego.
890
W ramach badań nie uzyskano dostępu do dwóch zakończonych postępowań o sygn. II K 1195/05/P i II K 1540/05/P.

Sąd Rejonowy
dla Krakowa –
Krowodrzy

18

Sąd Rejonowy
dla Krakowa –
Śródmieścia
Sąd Rejonowy
dla Krakowa –
Podgórza
Sąd Rejonowy
w Szczecinie891
Sąd Rejonowy
Szczecin –
Centrum
Sąd Rejonowy
Szczecin –
Prawobrzeże
i Zachód
Sąd Rejonowy
dla miasta
stołecznego
Warszawy
Sąd Rejonowy
Warszawa –
Mokotów

23

19

24

42

26

16

26

12

14

11

23

25

16

33

49

15

6 (40%)

0 (0%)

0 (0%)

7 (46,7%)

2 (13,3%)

7

3 (42,9%)

0 (0%)

0 (0%)

2 (28,5%)

2 (28,5%)

19

4 (21%)

1 (5,3%)

0 (0%)

10 (52,6%)

4 (21%)

23

12 (52,2%)

0 (0%)

4 (17,4%)

4 (17,4%)

3 (13%)

20

5 (25%)

1 (5%)

0 (0%)

11 (55%)

3 (15%)

11

4 (36,3%)

0 (0%)

3 (27,3%)

1 (9,1%)

3 (27,3%)

19
7
13

7 (36,9%)
3 (42,8%)
7 (53,8%)

1 (5,2%)
0 (0%)
1 (7,7%)

1 (5,2%)
0 (0%)
0 (0%)

7 (36,9%)
1 (14,3%)
4 (30,8%)

3 (15,8%)
3 (42,8%)
1 (7,7%)

5

1 (20%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (20%)

3 (60%)

10

2 (20%)

1 (10%)

0 (0%)

5 (50%)

2 (20%)

10

3 (30%)

0 (0%)

0 (0%)

3 (30%)

4 (40%)

18

2 (11%)

2 (11%)

0 (0%)

9 (50%)

5 (28%)

20

2 (10%)

1 (5%)

0 (0%)

3 (15%)

14 (70%)

71

4 (5,6%)

0 (0%)

0 (0%)

18 (25,3%)

49 (69,1%)

14

5 (35,7%)

0 (0%)

2 (14,3%)

5 (35,7%)

2 (14,3%)

891

2 (11,1%)

2 (8,7%)

4 (21%)

6 (37,5%)
2 (16,7%)

2 (18,2%)

4 (17,4%)

4 (16%)

Sąd ten został zniesiony w 2009 roku, a w jego miejsce powstał Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum i Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód. W konsekwencji
statystyka tego sądu obejmuje wyłącznie sprawy, które zostały zakończone w pierwszej instancji do chwili jego zniesienia, w których wyroki uprawomocniły się. Toczące się
wówczas postępowania zostały następnie wpisane do repertoriów odpowiednich sądów, które powstały na miejsce sądu zniesionego.
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Sąd Okręgowy
w Katowicach892
Sąd Okręgowy
w Krakowie
Sąd Okręgowy
w Szczecinie
Sąd Okręgowy
w Warszawie893
Łącznie

46

114

20

37

17

39

58

110

365

677

119
5
35
3
47
6
114
13
607
195

42 (35,3%)
2 (40%)
18 (51,4%)
2 (66,6%)
8 (17%)
1 (16,7%)
27 (23,6%)
2 (15,4)
149 (24,5%)
54 (27,7%)

2 (1,7%)
0 (0%)
1 (2,9%)
0 (0%)
4 (8,5%)
0 (0%)
2 (1,8%)
0 (0%)
22 (3,6%)
8 (4,1%)

892

1 (0,8%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (0,9%)
0 (0%)
3 (0,5%)
10 (5,1%)

45 (37,8%)
1 (20%)
13 (37,1%)
0 (0%)
19 (40,4%)
4 (66,6%)
41 (36%)
3 (23,1%)
255 (42%)
63 (32,3%)

29 (24,4%)
2 (40%)
3 (8,6%)
1 (33,3%)
16 (34%)
1 (16.7%)
43 (37,7%)
8 (61,5%)
178 (29,3)
60 (30,8%)

6 (13%)
6 (30%)
10 (58,8%)
5 (8,6%)
68 (18,6%)

Badania w Sądzie Okręgowym w Katowicach obejmowały wyłącznie postępowania, w których co najmniej jeden z zarzuconych czynów został zakwalifikowany z art. 296
§ 1 – 4 k.k.
893
Badania w Sądzie Okręgowym w Warszawie obejmowały wyłącznie postępowania, w których co najmniej jeden z zarzuconych czynów został zakwalifikowany z art. 296
§ 1 – 4 k.k., wszczęte w okresie od 2007 do 2010 roku.
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Tabela 2
Pokrzywdzeni przestępstwami z art. 296 k.k. i art. 585 k.s.h.
Sąd

Liczba
postępowań

Liczba
czynów z
art. 296 k.k.
/ 585 k.s.h.

spółki
akcyjne (%)

spółki z
ograniczoną
odpowiedzial
nością (%)

osobowe
spółki
handlow
e (%)

spółdzielnie
(%)

gminy (%)

osoby
fizyczne894
(%)

inne osoby
prawne
(%)895

Sąd Rejonowy
w Katowicach
Sąd Rejonowy
Katowice -Wschód
Sąd Rejonowy
Katowice - Zachód
Sąd Rejonowy
dla Krakowa – Nowej
Huty
Sąd Rejonowy
dla Krakowa –
Krowodrzy
Sąd Rejonowy
dla Krakowa –
Śródmieścia
Sąd Rejonowy
dla Krakowa –
Podgórza
Sąd Rejonowy
w Szczecinie

19

30
17
29
38
30
11
18

12 (40%)
2 (11,8%)
13 (44,8%)
16 (42,1%)
14 (46,6%)
3 (27,3%)
6 (33,3%)

11 (36,7%)
15 (88,2%)
10 (34,5%)
22 (57,9%)
9 (30%)
8 (72,7%)
5 (27,8%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

5 (16.6%)
nie dot.
1 (3,4%)
nie dot.
0 (0%)
nie dot.
1 (5,6%)

1 (3,3%)
nie dot.
0 (0%)
nie dot.
2 (6,6%)
nie dot.
0 (0%)

0 (0%)
nie dot.
1 (3,4%)
nie dot.
0 (0%)
nie dot.
1 (5,6%)

1 (3,3%)
nie dot.
4 (13,8%)
nie dot.
5 (16,6%)
nie dot.
5 (27,8%)

5

1 (20%)

4 (80%)

0 (0%)

nie dot.

nie dot.

nie dot.

nie dot.

15

3 (20%)

4 (26,7%)

0 (0%)

4 (26,7%)

0 (0%)

1 (6,7%)

3 (20%)

7

1 (14,3%)

6 (85,7%)

0 (0%)

nie dot.

nie dot.

nie dot.

nie dot.

19

2 (10,5%)

8 (42,1%)

0 (0%)

3 (15,8%)

3 (15,8%)

1 (5,3%)

2 (10,5%)

23

5 (21,7%)

18 (78,3%)

0 (0%)

nie dot.

nie dot.

nie dot.

nie dot.

20

5 (25%)

8 (40%)

0 (0%)

3 (15%)

2 (10%)

1 (5%)

1 (5%)

11

2 (18,2%)

9 (81,8%)

0 (0%)

nie dot.

nie dot.

nie dot.

nie dot.

19
7

7 (36,8%)
1 (14,3%)

4 (21%)
6 (85,7%)

0 (0%)
0 (0%)

2 (10,5%)
nie dot.

0 (0%)
nie dot.

1 (5,3%)
nie dot.

5 (26,3%)
nie dot.

894

25
20
13

18

23

19

16

Do tej kategorii zaliczono również przypadki, w których sprawca zajmował się sprawami majątkowymi spółki cywilnej.
W ramach tej kategorii jako pokrzywdzeni występowały następujące podmioty: przedsiębiorstwa państwowe, fundacje, Skarb Państwa, państwowe osoby prawne,
samorządowe jednostki organizacyjne, państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, samorząd zawodowy, wspólnota mieszkaniowa.
895

Sąd Rejonowy
Szczecin – Centrum
Sąd Rejonowy
Szczecin –
Prawobrzeże i Zachód
Sąd Rejonowy
dla miasta stołecznego
Warszawy
Sąd Rejonowy
Warszawa - Mokotów
Sąd Okręgowy
w Katowicach

12

Sąd Okręgowy
w Krakowie
Sąd Okręgowy
w Szczecinie
Sąd Okręgowy
w Warszawie

20

Łącznie

13
5
10

4 (30,8%)
2 (40%)
3 (30%)

5 (38,5%)
3 (60%)
2 (20%)

0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

2 (15,4)
nie dot.
2 (20%)

0 (0%)
nie dot.
0 (0%)

1 (7,7%)
nie dot.
1 (10%)

1 (7,7%)
nie dot.
2 (20%)

10

4 (40%)

6 (60%)

0 (0%)

nie dot.

nie dot.

nie dot.

nie dot.

18

3 (16,6%)

10 (55,5%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (5,5%)

1 (5,5%)

3 (16,6%)

20

4 (20%)

16 (80%)

0 (0%)

nie dot.

nie dot.

nie dot.

nie dot.

71
14
119

12 (16,9%)
7 (50%)
22 (18,5%)

3 (4,2%)
7 (50%)
56 (47,1%)

46 (64,8%)
nie dot.
5 (4,2%)

3 (4,2%)
nie dot.
10 (8,4%)

58

2 (40%)
10 (28,6%)
0 (0%)
14 (29,8%)
1 (16,7%)
24 (21%)

3 (60%)
20 (57,1%)
3 (100%)
17 (36,2%)
5 (83,3%)
46 (40,3%)

nie dot.
2 (5,7%)
nie dot.
7 (14,9%)
nie dot.
6 (5,3%)

nie dot.
1 (2,9%)
nie dot.
1 (2,1%)
nie dot.
3 (2,6%)

365

13
607

2 (15,4%)
11 (84,6)
154 (25,4%) 218 (35,9%)

5 (7%)
nie dot.
21
(17,6%)
nie dot.
2 (5,7%)
nie dot.
6 (12,8%)
nie dot.
22
(19,3%)
nie dot.
79 (13%)

2 (2,8%)
nie dot.
7 (5,9%)

5
35
3
47
6
114

nie dot.
33 (5,4%)

195

53 (27,2%)

0 (0%)
0 (0%)
1
(0,8%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
1
(0,9%)
0 (0%)
2
(0,3%)
0 (0%)

nie dot.

nie dot.

nie dot.
65
(10,7%)896
nie dot.

nie dot.
0 (0%)
nie dot.
2 (4,2%)
nie dot.
17
(14,9%)
nie dot.
64
(10,5%)
nie dot.

11

23

25
46

17

142 (72,8%)

896

Liczba osób fizycznych jest w pewnym sensie zawyżona z uwagi na postępowanie prowadzone przed Sądem Rejonowym Warszawa – Mokotów o sygn. XIV K 404/10. W
sprawie tej oskarżyciel subsydiarny złożył akt oskarżenia obejmujący 44 czyny kwalifikowane z art. 296 k.k., popełnione na szkodę osób fizycznych. Postępowanie to
zakończyło się postanowieniem o jego umorzeniu z uwagi na niespełnienie warunków formalnych aktu oskarżenia, wskazanych w art. 55 k.p.k.
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Krowodrzy w Krakowie

II K 41/01/S

XXI K 154/07

II K 326/01/K

II K 2256/01/S

XXI K 165/07

II K 595/01/K

II K 516/02/S

XXI K 245/07

II K 619/01/K

II K 596/02/S

XXI K 39/08

II K 668/01/K

II K 1349/02/S

XXI K 116/08

II K 784/01/K

II K 1675/02/S

XXI K 188/08

II K 844/01/K

II K 72/03/S

XXI K 197/08

II K 77/02/K

II K 731/03/S

XXI K 126/09

II K 482/02/K

II K 852/03/S

XXI K 213/09

II K 679/02/K

II K 1262/03/S

XXI K 20/10

II K 117/03/K

II K 1687/03/S

XXI K 46/10

II K 131/03/K

II K 55/04/S

XXI K 122/10

II K 479/03/K

II K 1414/04/S

XXI K 168/10

II K 1403/03/K

II K 1748/04/S

XXI K 221/10

II K 1829/03/K

II K 2268/04/S

XXI K 243/10

II K 241/04/K

II K 2506/04/S

Sąd Rejonowy

II K 1153/04/K

II K 110/05/S

dla Krakowa – Nowej

II K 196/05/K

II K 421/05/S

Huty w Krakowie

II K 2095/05/K

II K 465/05/S

II K 873/01/N

II K 473/06/K

II K 954/05/S

II K 1295/01/N

II K 779/06/K

II K 1330/05/S

II K 1454/01/N

II K 1515/06/K

II K 299/06/S

II K 141/02/N

II K 206/07/K

II K 1360/06/S

II K 130/03/N

II K 388/07/K

II K 430/07/S

II K 1405/03/N

II K 560/07/K

II K 1008/07/S

II K 166/04/N

II K 663/07/K

II K 1193/07/S

II K 647/04/N

II K 653/08/K

II K 1227/07/S
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II K 208/08/S

Sąd Rejonowy

III K 333/07

II K 816/08/S

dla Krakowa – Podgórza

III K 337/07

II K 1074/08/S

w Krakowie

III K 47/08

II K 1178/08/S

II K 1436/01/P

III K 160/08

II K 789/09/S

II K 1659/01/P

III K 244/08

II K 786/10/S

II K 2010/01/P

III K 294/08

XIV K 59/05/S

II K 94/02/P

III K 305/08

XIV K 349/05/S

II K 720/02/P

III K 310/08

XIV K 615/05/S

II K 1263/03/P

III K 6/09

XIV K 208/06/S

II K 1428/03/P

III K 326/09

XIV K 549/06/S

II K 1672/03/P

III K 346/09

XIV K 554/06/S

II K 200/04/P

III K 358/09

XIV K 1173/06/S

II K 310/04/P

III K 366/09

XIV K 1344/06/S

II K 598/04/P

III K 40/10

XIV K 17/07/S

II K 1232/04/P

III K 116/10

XIV K 157/07/S

II K 1562/04/P

III K 164/10

XIV K 518/07/S

II K 137/05/P

III K 332/10

XIV K 659/07/S

II K 781/05/P

III K 368/10

XIV K 1170/07/S

II K 1912/05/P

III K 140/11

XIV K 1210/07/S

II K 1345/07/P

Sąd Rejonowy

XIV K 15/08/S

II K 2022/07/P

w Szczecinie

XIV K 84/08/S

II K 1062/08/P

IV K 331/01

XIV K 149/08/S

II K 1749/08/P

IV K 909/02

XIV K 980/08/S

II K 1866/08/P

IV K 195/03

XIV K 171/09/S

II K 759/09/P

IV K 277/03

XIV K 601/09/S

II K 918/09/P

IV K 338/03

XIV K 635/09/S

II K 1148/09/P

IV K 537/03

XIV K 637/09/S

II K 796/10/P

IV K 801/03

XIV K 977/09/S

II K 799/10/P

IV K 840/03

XIV K 43/10/S

Sąd Okręgowy

IV K 278/04

XIV K 117/10/S

w Krakowie

IV K 288/05

XIV K 661/10/S

III K 282/01

IV K 403/05

III K 178/02

IV K 1486/07

III K 213/06

V K 2017/01
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V K 45/02

VI K 786/07

V K 204/09

V K 1840/03

VI K 879/07

V K 433/09

V K 1944/03

VI K 880/07

V K 435/09

V K 548/04

VI K 889/07

V K 438/09

V K 1079/04

VI K 367/08

V K 762/09

V K 1634/04

XIV K 226/01

V K 62/10

V K 1729/04

XIV K 669/01

VI K 2053/09

V K 654/05

XIV K 142/03

Sąd Okręgowy

V K 873/05

XIV K 2441/05

w Szczecinie

V K 909/05

XXI K 439/06

III K 37/02

V K 464/06

Sąd Rejonowy Szczecin –

III K 274/03

V K 1336/06

Centrum

III K 288/03

V K 3/07

VI K 65/09

III K 323/03

V K 6/07

IV K 77/09

III K 29/04

V K 120/07

IV K 95/09

III K 46/04

V K 445/07

IV K 238/09

III K 243/04

V K 835/07

IV K 317/09

III K 105/07

V K 950/07

IV K 1372/10

III K 168/07

V K 1161/07

IV K 219/12

III K 180/07

V K 1176/07

V K 34/09

III K 187/07

V K 1243/07

V K 43/09

III K 194/07

V K 1398/07

V K 50/09

III K 232/07

V K 24/08

V K 52/09

III K 301/07

V K 35/08

V K 99/09

III K 88/08

V K 47/08

V K 8/10

III K 163/08

V K 78/08

VI K 15/09

III K 213/08

VI K 351/01

VI K 1/10

III K 3/09

VI K 507/03

Sąd Rejonowy Szczecin

III K 92/09

VI K 680/03

Prawobrzeże i Zachód

III K 216/09

VI K 546/05

IV K 360/09

III K 105/10

VI K 1315/05

V K 35/09

III K 168/10

VI K 1615/05

V K 92/09

III K 216/10

VI K 188/07

V K 106/09

III K 234/10

VI K 604/07

V K 110/09

III K 255/10
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III K 91/12

IV K 239/11

VIII K 97/08

III K 134/12

IV K 275/12

VIII K 211/08

III K 236/12

VIII K 2189/01

VIII K 338/08

III K 299/12

VIII K 166/02

VIII K 1164/08

Sąd Rejonowy dla m.st.

VIII K 276/02

VIII K 101/09

Warszawy

VIII K 906/03

VIII K 645/09

III K 7/06

VIII K 1028/03

VIII K 918/10

III K 116/06

VIII K 1652/03

VIII K 814/12

III K 409/06

VIII K 1493/04

XIV K 369/05

III K 2790/06

VIII K 2066/05

XIV K 717/06

III K 3368/06

Sąd Rejonowy Warszawa

XIV K 1015/06

III K 186/07

– Mokotów

XIV K 1088/07

III K 193/08

III K 315/01

XIV K 1167/07

III K 822/08

III K 759/01

XIV K 404/10

III K 72/10

III K 1319/01

Sąd Rejonowy Warszawa

III K 361/10

III K 1320/02

– Żoliborz

III K 543/10

III K 218/03

III K 88/06

III K 1101/10

III K 1110/03

III K 299/06

IV K 105/06

III K 1209/03

III K 1447/06

IV K 354/06

III K 386/04

III K 2528/06

IV K 451/06

III K 878/04

III K 967/07

IV K 712/06

III K 1002/04

III K 1049/07

IV K 1760/06

III K 909/05

IV K 34/08

IV K 2111/06

III K 256/06

Sąd Okręgowy

IV K 2936/06

III K 1055/06

w Warszawie

IV K 2987/06

III K 967/07

VIII K 128/06

IV K 26/07

III K 2066/07

VIII K 248/07

IV K 463/08

III K 2073/07

VIII K 329/07

IV K 491/08

III K 211/08

VIII K 567/07

IV K 1079/08

III K 97/11

VIII K 5/08

IV K 882/09

III K 112/14

VIII K 9/08

IV K 500/10

VIII K 34/02

VIII K 76/08

IV K 536/10

VIII K 241/05

VIII K 99/08

IV K 91/11

VIII K 415/05

VIII K 152/08
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VIII K 193/08

VIII K 308/12

VIII K 209/08

VIII K 179/13

VIII K 219/08

VIII K 102/14

VIII K 234/08

VIII K 127/14

VIII K 288/08

XII K 5/12

VIII K 295/08

XII K 6/12

VIII K 301/08

XII K 10/12

VIII K 371/08

XII K 172/12

VIII K 387/08

XVIII K 123/06

VIII K 11/09

XVIII K 228/07

VIII K 50/09

XVIII K 248/07

VIII K 86/09

XVIII K 258/07

VIII K 96/09

XVIII K 270/07

VIII K 109/09

XVIII K 124/08

VIII K 117/09

XVIII K 211/08

VIII K 131/09

XVIII K 309/08

VIII K 187/09

XVIII K 320/08

VIII K 195/09

XVIII K 3/09

VIII K 359/09

XVIII K 10/09

VIII K 365/09

XVIII K 11/09

VIII K 375/09

XVIII K 14/09

VIII K 403/09

XVIII K 55/09

VIII K 61/10

XVIII K 157/09

VIII K 142/10

XVIII K 167/09

VIII K 147/10

XVIII K 295/09

VIII K 183/10

XVIII K 357/09

VIII K 208/10

XVIII K 411/09

VIII K 296/10

XVIII K 25/10

VIII K 341/10

XVIII K 45/10

VIII K 363/10

XVIII K 49/10

VIII K 371/10

XVIII K 67/10

VIII K 56/11

XVIII K 189/10

VIII K 377/11

XVIII K 266/10

VIII K 286/12

XVIII K 216/12
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XVIII K 329/12

