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Przepadek przedsiębiorstwa jako 
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Streszczenie:

Przepadek przedsiębiorstwa stanowi nowy kodeksowy środek reakcji karnej, który  – 
zgodnie z założeniami ustawodawcy  – ma służyć zwalczaniu przestępczości zorgani-
zowanej, gospodarczej i skarbowej. Jego innowacyjność sprowadza się do oryginalnego 
ujęcia składników mienia, które podlega przepadkowi. W artykule dokonano wykład-
ni i oceny jurydycznych przesłanek orzekania przepadku przedsiębiorstwa. W celu uka-
zania szerszej perspektywy funkcjonowania omawianej regulacji omówiono, w niezbęd-
nym zakresie, analogiczne rozwiązania w ustawodawstwie Niemiec, Zjednoczonego 
Królestwa i Włoch. Autorzy dokonują również oceny charakterystyki przepadku w ogól-
ności. Artykuł porusza także kwestie związane z konstytucyjnymi aspektami przepad-
ku przedsiębiorstwa i wątpliwości, które mogą się ujawnić podczas próby jego praktycz-
nego zastosowania.

Słowa kluczowe: przepadek, przepadek przedsiębiorstwa, zwalczanie przestępczości, 
zorganizowana przestępczość, przestępczość gospodarcza, przestępczość skarbowa

1. Wstęp

Konieczność skutecznego zwalczania przestępczości zorganizowanej i gospodarczej 
jest bez wątpienia wyzwaniem przed którym stoi w zasadzie każde nowożytne pań-
stwo. Biorąc pod uwagę, iż postępujące procesy globalizacyjne dotyczą każdej sfery 

1  Autor jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego oraz aplikantem adwokackim w Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

2  Autor jest uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ja-
giellońskiego oraz aplikantem adwokackim w Krakowskiej Izbie Adwokackiej.
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życia, nie można nie zauważyć, że wraz ze zmianą otaczającej rzeczywistości dochodzi 
do swoistej zmiany struktury przestępczości, która instrumentalnie wykorzystuje to bez 
wątpienia pozytywne zjawisko. Problem ten sygnalizowany był już w 1981 r., kiedy 
to Rada Europy przyjęła dokument programowy zawierający zalecenia w przedmiocie 
skuteczniejszego zwalczania przestępczości gospodarczej3. Wprowadzanie jednak coraz 
to nowych typów czynów zabronionych oraz coraz większa ich normatywna uprosz-
czoność i represyjność, czyli działania oparte o teorie prewencji generalnej, zdają się 
nie zdawać egzaminu praktycznego i są często oceniane jako działania populistycz-
ne4. Wraz z ewolucją przestępczości, która coraz częściej przybiera formę działania 
świetnie zorganizowanych grup transgranicznych, wykorzystujących mechanizmy 
obrotu gospodarczego i system finansowy państw do osiągania kolosalnych zysków, 
musi następować ewolucja prawnokarnych instytucji służących zapobieganiu temu 
jednoznacznie negatywnemu zjawisku. Jej wynikiem jest zmiana podejścia do sposobu 
zwalczania wskazanych patologii poprzez uczynienie ich nieopłacalnymi materialnie. 
Nowoczesne ustawodawstwa, w tym ustawodawstwo Unii Europejskiej5, przewidują 
wyposażenie organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości w prawnokarne 
instytucje służące efektywniejszej neutralizacji korzyści pochodzących z przestępstwa 
i narzędzi służących do jego popełniania poprzez ich skuteczniejsze wykrywanie, za-
bezpieczanie i potencjalny przepadek. 

Przedmiotem dogmatycznej analizy dokonywanej na kartach niniejszego opracowania 
jest nowa instytucja przepadku przedsiębiorstwa, wprowadzona do polskiego porządku 
prawa karnego na mocy ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny 
oraz niektórych innych ustaw6. Zgodnie z art. 26 wskazanej ustawy nowo uchwalone re-
gulacje uzyskały status przepisów obowiązujących z dniem 27 kwietnia 2017 r. Omawiane 
rozwiązania cechują się jednak podwójnym stopniem nowatorstwa. Po pierwsze, wyróż-
nić można pewną nowość o charakterze klasycznym. Z nią spotykamy się zawsze przy 
okazji ustanawiania nowych przepisów. Po drugie – co wydaje się ciekawsze – we wska-
zanym przypadku spotykamy się z całkowicie odmiennym i niespotykanym wcześniej 
ujęciem przedmiotu przepadku. To właśnie dwojako rozumiane nowatorstwo legislacyjne 
może być przyczyną różnorakich problemów związanych z interpretacją wskazanej re-
gulacji i fazą jej praktycznej aplikacji. Z tych też powodów autorzy uważają, iż regulacje 
zawarte w art. 44a k.k. stanowią interesujący i jeszcze niezbadany przedmiot rozważań. 

3  Council of Europe Legal Affaires, Economic Crime, Nr R 81/12, Strasburg 1981; O. Górniok, Problemy 
przestępczości gospodarczej w świetle zaleceń Rady Europy, PiP 9/1991, s. 45.

4  T. Kaczmarek, Racjonalny ustawodawca wobec opinii społecznej a populizm penalny [w:] Populizm pe-
nalny i jego przejawy w Polsce-materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego, Szklarska Po-
ręba 24 – 27 września 2008 r., red. Z. Sienkiewicz, R. Kokot, Wrocław 2009, s. 34.

5  Decyzja Ramowa Rady 2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie konfiskaty korzyści, na-
rzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa (Dz. Urz. UE L 68/49); Dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi 
służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej 
(Dz. Urz. UE L 127/39). 

6  Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2017, poz. 768).
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2. Ratio legis i perspektywa międzynarodowa

Inspiracją dla wprowadzonych zmian są zarówno przepisy Decyzji Ramowej Rady 
2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie konfiskaty korzyści, narzędzi i mie-
nia pochodzących z przestępstwa7, jak i Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi 
służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii 
Europejskiej8. Te wskazane akty prawne w swoim założeniu przenoszą ciężar walki 
z przestępczością gospodarczą z poziomu penalizacji indywidualnej, bo prowadzonej 
w ramach własnych polityk karnych danych państw członkowskich, na poziom zhar-
monizowanego działania mającego na celu na pozbawienie sprawców realnych korzyści 
płynących z przestępstwa i narzędzi wykorzystywanych do ich popełniana. Jak zostało 
wskazane expressis verbis w uzasadnieniu9 do projektu, deklarowanym celem nowelizacji 
jest właśnie transpozycja przepisów wskazanej wyżej dyrektywy10. 

Jakkolwiek przepisy wskazanej regulacji unijnej mają na celu zwiększenie efektyw-
ności zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstwa, jak i narzędzi służących 
do jego popełnienia, to nie nakłada ona na ustawodawcę krajowego obowiązku wpro-
wadzania tak ukształtowanego instrumentu postaci przepadku, jak ten obowiązujący 
na mocy art. 44a k.k. Niemniej jednak Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/42 posługuje się niezwykle szeroką definicją mienia, gdzie w art. 2 pkt 2 wska-
zano, iż pod pojęciem mienia kryje się mienie każdego rodzaju, materialne lub nie-
materialne, ruchome lub nieruchome, oraz dokumenty lub instrumenty prawne po-
twierdzające prawo do takiego mienia lub prawo z nim związane. Podobnie szeroko 
ustawodawca europejski określa definicję narzędzia służącego popełnianiu przestęp-
stwa – chodzi tu o każde mienie użyte lub przeznaczone do użycia w jakikolwiek spo-
sób, w całości lub częściowo do działalności przestępczej. Tak zarysowane wytyczne 
w zakresie ustawodawstwa stanowionego na poziomie europejskim korespondują 
z tezami przedstawionymi w uzasadnieniu do projektu wprowadzającego przepadek 
przedsiębiorstwa, gdzie podkreślono, iż niektóre przestępstwa gospodarcze i skarbo-
we, takie jak oszustwa podatkowe oraz pranie pieniędzy, są coraz częściej popełniane 
przy wykorzystaniu konwencjonalnej infrastruktury przedsiębiorstwa działającego 
legalnie lub powołanego w przestępczym celu; ustawodawca krajowy traktuje tym 
samym przedsiębiorstwo jako szczególnego rodzaju narzędzie przestępstwa11. Mając 
na uwadze wskazaną perspektywę unijną, jak i realia przestępczości godzącej w obrót 
gospodarczy i finansowy interes Skarbu Państwa, wprowadzony przepadek przedsię-
biorstwa literalnie odpowiada założeniom, jakie wyznacza prawo Unii Europejskiej12. 
7  Dz. Urz. UE L 68/49.
8  Dz. Urz. UE L 127/39.
9  Uzasadnienie projektu, tekst uzasadnienia dostępny na stronie internetowej Sejmu RP: http://www.
sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=C4429F535A936943C125809D004C3C7C, 20.01.2018.

10  Ibidem, s. 1. 
11  Ibidem, s. 4‒5.
12  K. Szczucki [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do artykułów 
1‒116, Komentarz do art. 44a, Warszawa 2017, Legalis. 
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Projektodawca na stronie 5 uzasadnienia wskazał ponadto, że środek w posta-
ci przepadku przedsiębiorstwa jest stosunkowo często stosowany w Zjednoczonym 
Królestwie i we Włoszech. Analiza przepisów obowiązujących w innych krajach eu-
ropejskich nie pozwala wyrazić zgody na tak zaprezentowaną tezę. W przedmiocie 
uregulowań prawnych, jakie obowiązują na terenie Zjednoczonego Królestwa, głów-
nym aktem prawnym regulującym kwestie dotyczące przepadku jest pochodzący 
z 2002 r. Proceeds of Crime Act13 (dalej jako: POCA). Sekcja 75 wskazanej ustawy po-
zwala na orzekanie przepadku całości mienia należącego do uprzednio prawomocnie 
skazanego sprawcy jeżeli po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, opartego 
na specyficznie pojmowanym balansie prawdopodobieństwa, sąd będzie mógł orzec 
wobec niego, iż wiódł on przestępczy tryb życia (ustawa posługuje się wprost okre-
śleniem criminal lifestyle)14. Sięgając do uregulowań włoskiej ustawy karnej – Codice 
penale15(dalej jako: C.P.) – można zauważyć, iż dopuszczenie orzekania przepadku 
całości mienia ograniczono, zgodnie z art. 416-bis C.P., do przypadków uprzednie-
go skazania sprawcy za udział w organizacji mafijnej. C.P. we wskazanej jednostce 
redakcyjnej zawiera definicję legalną terminu „organizacja typu mafijnego”. Podob-
nie skonstruowane instytucje przepadku spotykamy w Niemczech, gdzie od 1992 r. 
obowiązuje przepis art. 73d Strafgesetzbuch16, na mocy którego przepadkiem można 
objąć całość mienia uczestnika organizacji przestępczej, jakie jest w jego posiadaniu17.

Biorąc pod uwagę te jedynie pobieżne prawnoporównawcze uwagi dotyczące możli-
wości orzekania przepadku w poszczególnych krajach europejskich, całkowicie uzasad-
nionym jest przekonanie, iż obowiązujące tam regulacje w pełni wpisują się w cel, jaki 
zarysowano we wspomnianych już aktach prawa unijnego. Nie sposób jednak w nich 
odnaleźć uregulowań przepadku odnoszącego się wprost do przedsiębiorstwa, jakkolwiek 
nie można oczywiście wykluczyć, iż przy odpowiednio szerokiej definicji mienia, jaka 
wynika z ustawodawstwa europejskiego, prima facie możliwe jest orzekanie przepadku 
przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu tych instrumentów. Jednak taka kategorycznie 
postawiona teza wymaga daleko idących badań nad przebiegiem ich praktycznej apli-
kacji, a nie jedynie lakonicznego stwierdzenia do jakiego ograniczył się projektodawca, 
uzasadniając wprowadzenie art. 44a do polskiego porządku kodeksowego prawa karnego.

3. Charakter przepadku

W celu oczyszczenia przedpola dla dogmatycznej analizy regulacji art. 44a k.k. 
kluczową kwestią jest w ocenie autorów próba odpowiedzi na pytanie czym jest 
przepadek w ogólności. Do materialnoprawnej zmiany charakterystyki przepadku 

13  Akt dostępny na stronie internetowej: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/contents, 
20.01.2018. 

14  A.H. Ochnio, Konfiskata rozszerzona w prawie wybranych państw europejskich, Prok. i Pr. 12/2016, s. 116.
15  Akt dostępny na stronie internetowej: http://www.ipsoa.it/codici/cp, 20.01.2018. 
16  Akt dostępny na stronie internetowej: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/, 20.01.2018.
17  K. Polit-Langierowicz, Rozszerzony przepadek korzyści pochodzących z przestępstwa – uwagi do pro-
jektu nowelizacji Kodeksu karnego, Prok. i Pr. 7‒8/2008, s. 149.
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doszło na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o z mianie usta-
wy – Kodeks karny oraz innych niektórych ustaw18, w wyniku czego wykreślono 
przepadek z katalogu środków karnych i wraz z obowiązkiem naprawienia szkody 
lub zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę oraz nawiązką umieszczone je w nowo 
utworzonym rozdziale Va k.k., który został zatytułowany „Przepadek i środki 
kompensacyjne”. Ratio legis tego zabiegu legislacyjnego wynika z uzasadnienia 
do projektu ustawy nowelizującej, gdzie w odniesieniu do przepadku projektodawca 
wskazał, iż niemożliwym jest uzasadnienie karnego charakteru przepadku oraz 
środków kompensacyjnych, gdyż mają one typowo cywilistyczny charakter19. O ile 
z tezą tą można się w pełni zgodzić w odniesieniu do środków kompensacyjnych, 
gdzie obowiązujący k.k. w art. 46 § 1 wprost nakazuje stosowanie przepisów prawa 
cywilnego, to wydaje się, iż w stosunku do przepadku nie można mówić, iż pozba-
wiony on jest funkcji penalnych20. Zresztą sama nowelizacja, wchodząca w życie 
1 lipca 2015 r., spowodowała daleko idącą niekonsekwencję w klasyfikacji jurydycz-
nej przepadku21. O ile na gruncie prawa karnego powszechnego został on wyłączony 
z katalogu środków karnych, to na płaszczyźnie prawa karnego skarbowego i prawa 
wykroczeń pozostał środkiem karnym oraz środkiem zabezpieczającym o admini-
stracyjnym charakterze22. 

Autorom wydaje się, iż dla uzyskania prawidłowej odpowiedzi w przedmiocie 
pytania o jurydyczną kwalifikację przepadku konieczna jest jego ocena z perspek-
tywy funkcji, jaką pełni w systemie prawa. W literaturze przedmiotu podkreśla się, 
że przepadek realizuje przede wszystkim funkcje prewencyjną23 i represyjną24. Ogól-
no-prewencyjna istota przepadku przejawia się w groźbie odebrania sprawcy korzyści 
z przestępstwa, lub szerzej – jakiegoś fragmentu jego majątku, co ma stanowić sku-
teczny środek uświadomienia społeczeństwu nieopłacalności wstępowania na prze-
stępczą drogę, gdyż przestępca zostanie pozbawiony wszystkich uzyskanych w drodze 
popełnienia czynów zabronionych korzyści. Powyższe przekłada się na realizowa-
nie przez przepadek funkcji indywidualno-prewencyjnej, która w tym przypadku 
18  Dz.U. z 2015, poz. 396. 
19  Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, CzPKiNP 4/2013, s. 56. W uzasadnie-
niu wskazano, iż nie jest możliwym traktowanie zarówno przepadku, jak i odszkodowania oraz zadość-
uczynienia, gdyż te środki mają genetycznie cywilistyczny charakter. O ile nie sposób nie zgodzić się 
z tym, iż zarówno naprawienie szkody, jak zadośćuczynienie rzeczywiście mają wybitnie cywilistyczny 
charakter, to jednak próba traktowania przepadku i jego form jako instytucji o zasadniczo cywilistycz-
nym charakterze w ocenie autorów musi zostać uznana za nietrafną. 

20  M. Melezini [w:] M. Melezini, System prawa karnego. Tom 6. Kary i inne środki prawnokarnej reak-
cji, Warszawa 2016, s. 484‒485. 

21  J. Raglewski [w:] Kodeks karny – część ogólna. Komentarz do art. 1‒52, red. A. Zoll, W. Wróbel, War-
szawa 2016, s. 836.

22  Na gruncie k.k.s. przepadek ma tym samym dwupostaciowy charakter  – na podstawie art. 22 
§ 2 pkt 2 i 4 oraz art. 47 § 2 pkt 2 orzekany jest jako środek karny, a na podstawie art. 22 § 3 pkt 5 i art. 47 
§ 4 orzekany jest jako środek zabezpieczający o administracyjnym charakterze.

23  K. Polit-Langierowicz, Przepadek korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa – odwrócony cię-
żar dowodu, Prok. i Pr. 7‒8/2005, s. 217.

24  J. Raglewski [w:] Kodeks…, s. 837.
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ma dwuaspektowy charakter: z jednej strony ma zniechęcić potencjalnego sprawcę 
do popełnienia czynu zabronionego ze względu na jego ekonomiczną nieopłacalność 
oraz w odniesieniu do przepadku przedmiotów służących do popełniania przestępstw 
ma stanowić skuteczny środek utrudniający lub uniemożliwiający ich potencjalne 
popełnianie w przyszłości25. Stosowanie przepadku wiąże się bez najmniejszej dozy 
wątpliwości z wymierzeniem pewnej swoistej sankcji ekonomicznej, co przekłada się 
na realizowanie funkcji represyjnej. Co więcej – zgodnie z brzmieniem art. 56 k.k. – 
dyrektywy sądowego wymiaru kary znajdują zastosowanie przy orzekaniu przepadku, 
co zdaje się przesądza o jego wybitnie represyjnym charakterze26. Mając na względzie 
powyższe, mimo de lege lata zmiany charakterystyki jurydycznej przepadku, ciągle 
jednak realizuje on funkcje tradycyjnie przypisywane środkom karnym27.

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej argumenty natury funkcjonalnej, wartą wska-
zania jest jeszcze perspektywa konstytucyjna wyznaczająca zakres treściowy pojęcia 
odpowiedzialności karnej. Na gruncie polskiej ustawy zasadniczej pod pojęciem odpo-
wiedzialności karnej należy rozmieć nie tylko kodeksową odpowiedzialność karną, ale 
termin ten musi być rozumiany szerzej – chodzi bowiem o każdy przypadek nałożenia 
na podmiot dopuszczający się bezprawnego i zawinionego działania albo zaniecha-
nia sankcji o charakterze represyjnym, które to następuje w wyniku przeprowadzenia 
właściwego postępowania28. Orzeczenie wobec sprawcy czynu zabronionego lub innej 
osoby przepadku w jakiejkolwiek formie wiąże się z nałożeniem pewnej dolegliwości 
o wymiarze ekonomicznym, co bez wątpienia wpisuje się w jego represyjny charakter.

Mając na uwadze wywiedzione wyżej tezy, w ocenie autorów przepadek musi być 
traktowany jako sui generis środek reakcji karnej. Biorąc pod uwagę funkcje jakie 
pełni, w szczególności jego aspekt represyjny, oraz wynikający z Konstytucji zakres 
pojęcia odpowiedzialności karnej, orzekane przepadku musi następować przez nie-
zależny i niezawisły sąd w toku postępowania karnego. Tylko patrzenie na przepadek 
z perspektywy reguł gwarancyjnych prawa i procesu karnego może zapewnić najdalej 
idącą ochronę praw i wolności jednostki, wobec której ma zostać on zaaplikowany29. 

4. Analiza jurydyczna art. 44a § 1 k.k.

4.1. Uwagi ogólne

Możliwość orzekania fakultatywnego przepadku przedsiębiorstwa uzależniona jest – 
zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu – od uprzedniego skazania sprawcy, bę-
dącego właścicielem podlegającego przepadkowi przedsiębiorstwa, za popełnienie 
przestępstwa, z którego osiągnął on chociażby pośrednio korzyść majątkową znacznej 

25  Ibidem.
26  J. Raglewski [w:] M. Melezini, System prawa karnego. Tom 6…, s. 790‒791. 
27  M. Melezini, op.cit., s. 483‒484. 
28  Wyrok TK z dnia 29 czerwca 2005 r., SK 34/04, Legalis nr 69110; T. Sroka, Realizacja zasady okre-
śloności czynu zabronionego z art. 42 ust. 1 konstytucji na gruncie odpowiedzialności dyscyplinarnej, Fo-
rum Prawnicze 6/2013, s. 6. 

29  M. Błaszczyk, Przepadek w polskim prawie karnym skarbowym, Warszawa 2016, s. 33. 
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wartości, a przedmiotowe przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa 
lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści. 

Alternatywą dla tak ukształtowanego środka jest orzeczenie przepadku równowar-
tości tego przedsiębiorstwa. Ustawodawca nie określił jednak przesłanek orzekania 
przepadku równowartości przedsiębiorstwa, pozostawiając tę kwestię uznaniu sądu. 
Biorąc jednak pod uwagę ratio legis wprowadzenia tej instytucji, w pierwszej kolej-
ności należy orzekać przepadek przedsiębiorstwa, a dopiero w razie niemożności jego 
orzeczenia zastosować alternatywną możliwość30. Co więcej, możliwość orzekania 
przepadku równowartości przedsiębiorstwa może nastręczać wielu problemów z jego 
właściwą wyceną, gdyż na jego rynkową wartość nie składa się jedynie bilans aktywów 
i pasywów, ale także potencjał materialny, renoma i klientela31.

4.2. Podmiotowe granice orzekania przepadku przedsiębiorstwa

Orzeczenie przepadku przedsiębiorstwa zostało mocno zawężone od strony podmio-
tu – biorąc pod uwagę, iż środek ten można stosować jedynie w przypadku uprzedniego 
skazania wyrokiem skazującym32 sprawcy będącego jednocześnie jego właścicielem, 
należy stwierdzić, że środek dotyczy jedynie przedsiębiorstw stanowiących własność 
osoby fizycznej33. Nie jest zatem możliwe orzeczenie przepadku przedsiębiorstwa nale-
żącego do osoby prawnej lub innego, konwencjonalnego podmiotu zbiorowego. Zabieg 
ten jest o tyle słuszny, iż zgodnie z zasadą indywidualizacji odpowiedzialności karnej 
potencjalne stosowanie tej prawnokarnej instytucji rodziłoby wiele trudności w zakre-
sie wskazania właściwego i odpowiedzialnego ośrodka decyzyjnego34.

Zgodnie z treścią art. 44a § 3 k.k. możliwe jest orzeczenie przepadku przedsiębior-
stwa w razie współwłasności. W takim przypadku środek ten orzeka się z uwzględnie-
niem woli i świadomości każdego ze współwłaścicieli. Odwołanie się do konstrukcji 
intelektualno-woluntatywnych sprowadza możliwość orzekania przepadku znajdujące-
go się we współwłasności przedsiębiorstwa do kategorii w zasadzie tożsamych ze zna-
mionami strony podmiotowej35. Wobec tak ukształtowanego podejścia do możliwości 
orzekania przepadku względem współwłaściciela przedsiębiorstwa konieczne będzie 
procesowe wykazanie uświadamiania sobie przez niego przestępnych zachowań po-
dejmowanych z wykorzystaniem przedsiębiorstwa przez drugiego współwłaściciela 
i co najmniej godzenia się na nie36. Takie ukształtowanie warunków orzekania prze-

30  Uzasadnienie projektu…, s. 4‒5. 
31  E. Gniewek [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013, s. 130.
32  Zgodnie z art. 413 § 2 k.p.k. jest to wyrok zawierający przypisanie sprawcy odpowiedzialności za kon-
kretny typ czynu zabronionego oraz zawierający rozstrzygnięcie co do kary i środków karnych. Wyro-
kiem skazującym jest również wyrok, w którym sąd odstępuje od wymierzenia kary. Wyrok warunkowo 
umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym – tak SN w wyroku z dnia 3 paździer-
nika 2008 r., III KK 167/08, Legalis nr 120844.

33  R.A. Stefański [w:] R.A. Stefański, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017, s. 308.
34  D. Szeleszczuk, Przepadek przedsiębiorstwa (art. 44a k.k.), Prok. i Pr. 12/2017, s. 50.
35  K. Szczucki, op.cit.
36  A. Zoll, W. Wróbel, Polskie prawo karne, Kraków 2013, s. 212.
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padku przedsiębiorstwa znajdującego się we współwłasności stanowi swoiste novum 
i jest rozwiązaniem całkowicie odmiennym od dotychczasowego podejścia do orze-
kania przepadku w zakresie objętych współwłasnością narzędzi służących do popeł-
niania przestępstw. Obowiązująca ustawa karna w art. 44 § 7 wskazuje jednoznacznie, 
iż w razie współwłasności instrumenta sceleris orzeka się przepadek udziału należącego 
do sprawcy lub jego równowartość. 

W ocenie autorów uzależnienie możliwości orzekania przepadku przedsiębiorstwa 
znajdującego się we współwłasności od swoistego badania nastawienia psychicznego 
i świadomości jednego ze współwłaścicieli jest rozwiązaniem niezasługującym na apro-
batę. O wiele bardziej przejrzystym, dającym się uzasadnić zarówno z perspektywy karni-
stycznej jak i cywilistycznej, jest rozwiązanie polegające na przepadku określonego udziału 
przysługującemu współwłaścicielowi – sprawcy przestępstwa. Zaproponowane w treści 
art. 44a § 3 k.k. rozwiązanie może bowiem stanowić pole do daleko idących nadużyć. 

Kolejny problem związany z fazą aplikacji nowych uregulowań rodzi sytuacja, w któ-
rej jedna osoba fizyczna sprawuje funkcje właścicielskie w odniesieniu do większej licz-
by przedsiębiorstw – w obliczu takiego stanu faktycznego konieczne będzie wykazanie 
tego konkretnego przedsiębiorstwa, z którego funkcjonowaniem pozostaje w związ-
ku przestępstwo umożliwiające orzeczenie przepadku. Biorąc pod uwagę postępujące 
procesy globalizacji w prowadzeniu działalności gospodarczej, zabieg ten może być 
niezwykle trudny do przeprowadzenia.

4.3. Przedsiębiorstwo jako przedmiot przepadku

Terminowi „przedsiębiorstwo” nie zostało nadane legalne znaczenie w obowiązującej 
treści ustawy karnej, co więcej jest on dla polskiego ustawodawstwa karnego genetycz-
nie obcym i zupełnym novum. Mające walor wykładni autentycznej37 uzasadnienie 
projektu wskazuje, iż terminowi „przedsiębiorstwo” należy nadawać znaczenie zgodne 
z tym, jakie przyjęto na gruncie art. 551 k.c.38 W ocenie autorów jest to zabieg słuszny 
i zgodny z utrwalonym w orzecznictwie poglądem wskazującym, iż kodeksowo zdefi-
niowane pojęcia należy traktować jako wzorcowe, wobec czego cechujące się wzruszal-
nym domniemaniem, iż inne ustawy nadają im takie same znaczenie39. 

Zgodnie z dyspozycją art. 551 k.c., przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespo-
łem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Przepisy k.c. wskazują przykładowe wyliczenie elemen-
tów składających się na strukturę przedsiębiorstwa – bez wątpienia musi być ono 
jednak traktowane jako pewna całość obejmująca różnorodne składniki, stanowiąc 
samoistnie występujące w obrocie dobro prawne o charakterze majątkowym40. Na-
leży zgodzić się ze zdaniem E. Gniewka, który wskazał, iż termin „własność przed-
siębiorstwa” obrazuje przysługujące przedsiębiorcy prawo podmiotowe do tegoż 
37  L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2011, s. 137. 
38  Uzasadnienie projektu…, s. 16. 
39  Wyrok TK z dnia 18 października 1994 r., K2/94, OTK ZU 1994, poz. 36; S. Wronkowska, M. Zie-
liński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa 2012, s. 149.

40  E. Gniewek, op.cit., s. 129‒130.



Przepadek przedsiębiorstwa jako nowy środek reakcji karnej

99 

przedsiębiorstwa, na które składa się wiązka uprawnień właścicielskich do każdego 
elementu stanowiącego część struktury przedsiębiorstwa41. Mając tak ukształtowa-
ną definicję przedsiębiorstwa należy stwierdzić, iż na gruncie art. 44a k.k. przepad-
kowi podlega właśnie to prawo podmiotowe przysługujące właścicielowi, będącemu 
osobą fizyczną, na które składa się całokształt uprawnień przysługujących wobec 
poszczególnych składników przedsiębiorstwa. W tym aspekcie jedyne funkcje li-
mitujące spełnia art. 189a k.k.w., który wskazuje, iż przepadek nie obejmuje z mocy 
prawa jedynie nazwy i firmy przedsiębiorstwa oraz wchodzących w jego skład au-
torskich praw osobistych. Poza wskazanymi w przywołanej regulacji k.k.w. elemen-
tami, przepadkowi podlegają wszystkie składniki przedsiębiorstwa, bez względu 
na ich instytucjonalne zaangażowanie w popełnienie czynu zabronionego lub ukry-
cie osiągniętej korzyści majątkowej. 

Tym samym przedmiotem przepadku nie może być ani filia, ani oddział przed-
siębiorstwa – wtedy możliwe będzie orzeczenie przepadku całości przedsiębiorstwa, 
chyba, że zastosowanie znajdzie § 4 art. 44a k.k., w myśl którego tej formy przepadku 
nie orzeka się jeżeli byłoby to niewspółmierne do wagi popełnionego przestępstwa42. 
W innym przypadku konieczność orzeczenia przepadku całości przedsiębiorstwa w sy-
tuacji, w której działania przestępne podejmowane były jedynie przez oddział lub też 
filie, stałoby w oczywistym konflikcie z wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP zasadą 
proporcjonalności z powodu nadmiernej intensyfikacji dolegliwości43. 

Niezwykle istotnym problemem jest również ingerencja sądu karnego w decyzje 
administracyjne. W treści art. 551 pkt 5 k.c. wskazano bowiem, iż składnikami przed-
siębiorstwa są koncesje, licencje i zezwolenia, których najczęstszą drogą uzyskania jest 
właśnie decyzja administracyjna44. Na zagadnienie to zwracał uwagę w swoim piśmie 
RPO, który wskazał, że ani w obowiązującym k.p.k., ani k.k.w. brak jest regulacji od-
noszących się do wykonania wyroku orzekającego przepadek w stosunku do upraw-
nienia wynikającego z decyzji administracyjnej45. Rozwiązaniem tej sytuacji mogłaby 
być odpowiednia aktywność procesowa prokuratora w oparciu o art. 182 k.p.a., zmie-
rzająca do wznowienia przedmiotowego postępowania lub stwierdzenia nieważności 
decyzji lub jej uchylania, jednak w ustawie regulującej przebieg postępowania admi-
nistracyjnego brak jest relewantnej ustawowej podstawy do uruchomienia właści-
wego trybu nadzwyczajnego. W ocenie autorów te luki prawne muszą doczekać się 
odpowiedniej interwencji ustawodawczej, w przeciwnym razie orzekanie przepadku 
wskazanych składników przedsiębiorstwa nie będzie możliwe do wykonania. 

41  Ibidem.
42  Przy dokonywaniu oceny, czy orzeczenie przepadku przedsiębiorstwa jest współmierne, z pomocą 
przychodzi porównanie wartości korzyści uzyskanej z popełnienia przestępstwa z wartością przedmio-
tu przepadku – szerzej: J. Raglewski [w:] Kodeks…, s. 850‒851.

43  M. Gutowski, P. Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warsza-
wa 2017, s. 429.

44  D. Szeleszczuk, Przepadek…, s. 49.
45  Stanowisko RPO dostępne pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do%20MS%20
w%20sprawie%20rozszerzonej%20konfiskaty.pdf, 21.01.2018.
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Wartym rozważania jest postulat ograniczania możliwości orzekania przepadku 
przedsiębiorstwa in toto do tych jedynie jego składników, które faktycznie wykorzy-
stane były do działalności przestępczej sprawcy46. Oczywiście takie swoiste rozdrob-
nienie przepadku implikowałoby konieczność skrupulatnego ustalania poszczególnych 
składników wykorzystywanych w przestępczej działalności, jednak byłoby działaniem 
uzasadnionym z punktu widzenia ograniczania dolegliwości stosowania represji karnej 
w myśl konstytucyjnej zasady proporcjonalności. 

4.4. Przedsiębiorstwo jako instrumenta sceleris

Przepadek przedsiębiorstwa uwarunkowany jest jego przestępnym wykorzystaniem, 
które może przybrać dwa warianty:
–  przedsiębiorstwo ma służyć do popełnienia przestępstwa,
–  przedsiębiorstwo ma służyć ukryciu korzyści pochodzących z popełnienia przestęp-

stwa.
Przestępne wykorzystanie przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 44a § 1 k.k., 

może polegać na sekwencyjnym wykorzystaniu go do popełnienia przestępstwa i póź-
niejszego ukrycia korzyści z niego uzyskanych.

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 44a § 1 k.k., obejmowane przepad-
kiem przedsiębiorstwo ma służyć do popełnienia przestępstwa. Słowikowo termin 
„służyć” oznacza „działanie w interesie czegoś”, „bycie używanym/użytecznym”47. 
Rezultat zabiegów interpretacyjnych opartych na regułach wykładni językowej48 
podkreśla utylitarny charakter, jaki pełni przedsiębiorstwo wobec popełnienia prze-
stępstw. Narzędzie użyteczne do popełnienia przestępstwa musi posiadać cechy 
ułatwiające popełnienie konkretnego czynu zabronionego ze względu na posiadane 
fizyczne lub konwencjonalne właściwości49. Podobne tę kwestię rozstrzyga SN, wska-
zując, iż ustawodawca posługując się terminem „przedmiot służący do popełnienia 
przestępstwa” ma na myśli każdą rzecz, niekoniecznie wytworzoną w tym celu, któ-
ra co najmniej ułatwia sprawcy realizację konkretnego typu czynu zabronionego 
albo jego poszczególnych stadiów50. Zgodnie z powyższym, w perspektywie art. 44a 
§ 1 k.k., przepadkiem mogą być objęte jedynie te przedsiębiorstwa, które dzięki po-
siadanej konwencjonalnej infrastrukturze umożliwiły sprawcy dokonanie przestęp-
stwa. Stanowisko to zostało w pełni przedstawione na kartach uzasadnienia projektu. 
Legislacyjny zabieg polegający na konieczności wykazania funkcjonalnego związku 
pomiędzy przestępstwem a przedsiębiorstwem należy oceniać pozytywnie. Przede 
wszystkim może chodzić o sytuację wykorzystywania przedsiębiorstw do wysta-

46  D. Szeleszczuk, Przepadek…, s. 48.
47  Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/u%C5%BCywa%C4%87.html, 
21.01.2018.

48  L. Morawski, op.cit., s. 142‒146. 
49  Z. Ćwiąkalski [w:] G. Bogdan, K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Ma-
jewski, M. Rodzynkiewcz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Komen-
tarz. Tom 3, Kraków 1999, s. 564. 

50  Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 1984 r., RNw 4/84, Legalis nr 24176. 
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wiania nierzetelnych, fikcyjnych faktur, które następnie mają być wykorzystywane 
do uzyskiwania nienależnego zwrotu odpowiednich należności publicznoprawnych51.

W alternatywnym układzie faktycznym, jaki został przewidziany art. 44 § 2 k.k., 
przedmiotowe przedsiębiorstwo ma służyć ukryciu korzyści pochodzącej z przestęp-
stwa. Ustawodawcy nie chodzi tu tylko o fizyczną możliwość ukrycia korzyści52, lecz 
przede wszystkim o zachowania noszące znamiona prania pieniędzy. Infrastruktura 
przedsiębiorstwa ma być tak wykorzystywana, aby przy pomocy zabiegów księgowych, 
finansowych i dokumentacyjnych przedstawić pochodzącą z przestępstwa korzyść ma-
jątkową jako dochód przedsiębiorstwa lub w inny sposób ukryć prawdziwe pocho-
dzenie środków. Autorzy stoją na stanowisku, iż ukryciem korzyści pochodzących 
z przestępstwa przy wykorzystaniu przedsiębiorstwa jest także jego zakup za uprzednie 
nielegalnie uzyskane przysporzenie majątkowe. W takim przypadku również będzie 
można orzec przepadek tak nabytego przedsiębiorstwa w oparciu o omawiany przepis. 

Należy wskazać, iż podlegające przepadkowi przedsiębiorstwo nie musiało być po-
wołane w celu wykorzystania do realizacji przestępnych zamiarów właściciela. Wystar-
czającym dla zastosowania uregulowania z art. 44a § 1 k.k. jest jedynie jego incydental-
ne wykorzystanie do popełnienia lub ukrycia korzyści pochodzących z przestępstwa53. 

4.5. Przestępstwo jako źródło uzyskania znacznej korzyści majątkowej

Warunkiem orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa jest popełnienie czynu zabronio-
nego, z którego sprawca uzyskał chociażby pośrednio korzyść majątkową. Tym samym 
ustawodawca odszedł od racji, jakie przyświecały mu podczas prac parlamentarnych – 
w uzasadnieniu do projektu wprowadzającego omawianą regulację wskazano, iż środek 
ten ma służyć zwalczaniu poważnej przestępczości gospodarczej54, natomiast jurydycz-
ne ukształtowanie możliwości orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa zostało ukształ-
towany w oparciu o uprzednie skazanie za przestępstwo, z którego sprawca osiągnąłby 
chociażby pośrednio odpowiednio wysoką korzyść majątkową. Ustawodawca zrezy-
gnował więc z enumeratywnego wskazania przestępstw lub ich zgrupowanych typów, 
za które można orzekać środek z art. 44a § 1 k.k., na rzecz ogólnego posłużenia się 
klauzulą uzyskania z przestępstwa znacznej korzyści majątkowej. Orzeczenie przepad-
ku przedsiębiorstwa możliwe jest więc za każde przestępstwo zawierające odpowiednie 
kwantum przysporzenia ekonomicznego po stronie sprawcy55. Co więcej, przestępstwo 
stanowiące podstawę dla orzekania przepadku przedsiębiorstwa musi być stwierdzone 
prawomocnym wyrokiem skazującym i cechować się umyślnością56.

Pojęcie „znacznej korzyści majątkowej” jest pojęciem głęboko zakorzenio-
nym w obowiązującej ustawie karnej. Dla właściwego zrekonstruowania jego 

51  J. Duży, Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nadużywania 
mechanizmów podatków VAT i Akcyzowego, Warszawa 2013, s. 43‒49.

52  D. Szeleszczuk [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017, s. 440‒441. 
53  K. Szczucki, op.cit. 
54  Uzasadnienie projektu…, s. 4.
55  R.A. Stefański, op.cit., s. 307.
56  J. Raglewski [w:] M. Melezini, System…, s. 827‒828. 
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semantycznego znaczenia należy sięgnąć do definicji legalnych zawartych w art. 115 
§ 4 i § 5 k.k. Na gruncie obowiązującej ustawy karnej przez pojęcie korzyści mająt-
kowej należy rozumieć uzyskane pieniądze, przedmioty, usługi, prawa majątkowe, 
zwolnienia i umorzenia długów, a także zrzeczenie się roszczeń – jest nią każde 
nieprzysługujące sprawcy57 przysporzenie majątkowe uzyskane dla siebie lub in-
nej osoby w wyniku popełnienia przestępstwa58. Korzyść majątkowa cechuje się 
„znacznością” jeżeli w czasie popełnienia czynu zabronionego przedstawia wartość 
mienia przekraczająca 200 000 zł. Przy obliczaniu wysokości uzyskanej z faktu 
popełnienia przestępstwa korzyści majątkowej należy mieć na względzie zasadę 
nemo potest commodum capere de iniuria sua propria, która implikuje obowiązek 
zaliczenia na poczet korzyści uzyskanych z przestępstwa także pożytków z rzeczy 
lub praw, które ją stanowią59.

Odpowiednio wysoka korzyść majątkowa ma pochodzić bezpośrednio lub pośrednio 
z przestępstwa. Korzyść majątkowa pochodzi bezpośrednio z przestępstwa jeżeli jest 
kauzalnie związana z faktem popełnienia przestępstwa. O pośrednim pochodzeniu 
korzyści majątkowej można mówić w sytuacji, w której jej uzyskanie jest następstwem 
czynności prawnych faktycznie związanych z działalnością przestępną60. Dla zobrazo-
wania należy wskazać, iż korzyścią pośrednio pochodzącą z przestępstwa są wszystkie 
operacje dokonane na nielegalnie uzyskanych wartościach materialnych, przynoszące 
dalszy zysk61. Bez znaczenia jest liczba i charakter pośrednich operacji dokonywanych 
przy wykorzystaniu uzyskanego w przestępny sposób mienia – liczy się jedynie jego 
ekonomiczny wzrost. 

5. Przepadek przedsiębiorstwa należącego do osoby trzeciej 

Kolejną możliwość orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa otwiera regulacja art. 44a 
§ 2 k.k. Wskazany przepis modyfikuje podstawowy typ przepadku przedsiębiorstwa 
w następujący sposób: możliwe jest orzeczenie przepadku przedsiębiorstwa nienale-
żącego do sprawcy jeżeli jego właściciel chciał, aby przedsiębiorstwo to służyło do po-
pełnienia czynu zabronionego przynoszącego sprawcy znaczną korzyść majątkową lub 
służyło do jej ukrycia, albo – przewidując taką możliwość – na to się godził. Zgodnie 
z ratio legis wprowadzona zmiana ma umożliwić skuteczniejsze zapobieganie przestęp-
czości gospodarczej wykorzystującej „łańcuchy” powiązanych ze sobą przedsiębiorstw 
należących do różnych właścicieli, ale faktycznie kontrolowanych przez sprawcę62. 

57  Uchwała SN z dnia 30 stycznia 1980 r., VII KZP 41/78.
58  J. Majewski [w:] A. Zoll, W. Wróbel, Kodeks karny – część ogólna. Komentarz do art. 53‒116, War-
szawa 2016, s. 968‒973.

59  J. Raglewski [w:] A. Zoll, W. Wróbel, Kodeks…, s. 870.
60  J. Waryński, O korzyści majątkowej w prawie karnym (próba klasyfikacji), PiP 1/1981, s. 66.
61  D. Bunikowski posługuje się przykładem zysku z oprocentowania lokaty bankowej środków pocho-
dzących z popełnienia czynu zabronionego – D. Bunikowski, Przepadek korzyści majątkowych pocho-
dzących z popełnienia przestępstwa jako środek karny, Prok. i Pr. 5/2008, s. 64.

62  Uzasadnienie projektu…, s. 16‒17. 
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W założeniu tak skonstruowany środek będzie również stosowany w przypadku ukry-
wania uzyskanych z przestępstwa co najmniej znacznych korzyści majątkowych przy 
wykorzystaniu przedsiębiorstw nienależących do sprawcy – w tym przypadku może 
chodzić zarówno o wszelkie wykorzystanie infrastruktury przedsiębiorstwa, jak i jego 
faktyczny zakup. 

Próba oceny art. 44a § 2 k.k. z perspektywy unijnych regulacji rodzi jednak wątpli-
wości. Wspominana wyżej Dyrektywa 2014/42/UE określa dwa rodzaje sankcji: kon-
fiskatę przestępnie uzyskanych korzyści oraz konfiskatę narzędzi służących do popeł-
nienia przestępstwa. O ile w stosunku do sprawców przestępstw można, na gruncie 
art. 4 i 5 regulacji, orzekać łącznie te dwie sankcje, to odpowiedzialność osoby trzeciej, 
zgodnie z art. 6, powinna ograniczać się do konfiskaty korzyści przekazanej jej przez 
sprawcę. Omawiany art. 44a § 2 k.k. dotyczy jednak narzędzi służących popełnianiu 
przestępstw lub ukrywaniu korzyści i dlatego wyrażone w uzasadnieniu do projektu 
twierdzenia63, iż ratio legis jego wprowadzenia wynika z regulacji unijnych, należy 
uznać za in extenso nie trafne. 

Przepadek przedsiębiorstwa stanowiącego własność osoby trzeciej możliwy jest przy 
spełnieniu wszystkich warunków orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa będącego 
własnością sprawcy, a dodanym elementem jurydycznej konstrukcji tego środka jest 
intelektualno-woluntatywne nastawienie osoby trzeciej do utylitarnego wykorzystywa-
nia jego przedsiębiorstwa. Mając w perspektywie, iż większość elementów składających 
się na jurydyczną konstrukcję przepadku przedsiębiorstwa została omówiona wyżej, 
na tym etapie autorzy ograniczają się jedynie do omówienia swoistego „testu zamia-
ru”64, jaki należy przeprowadzić wobec niebędącego sprawcą przestępstwa właściciela 
zagrożonego przepadkiem przedsiębiorstwa. 

Na gruncie polskiego ustawodawstwa karnego konstrukcja dopuszczająca przepadek 
rzeczy stanowiącej własność osoby trzeciej w oparciu o istniejącą u niej świadomość 
funkcjonuje na mocy art. 31 § 1a k.k.s. Regulacja ta spotkała się jednak z krytyką dok-
tryny65. Na problem w fazie jej praktycznej aplikacji zwracały uwagę również organy 
stosujące prawo66. 

Jakkolwiek zbliżona do regulacji z art. 31 § 1a k.k.s., konstrukcja dopuszczająca 
orzeczenie przepadku przedsiębiorstwa nienależącego do sprawcy dla opisu warunku 
umożliwiającego zastosowanie tego środka posługuje się zawartym w art. 9 § 1 k.k. opi-
sem znamion strony podmiotowej charakteryzującej umyślność, a w zasadzie dwoma 
jego postaciami. Wobec tego dla możliwości skutecznego zastosowania art. 44a § 2 k.k. 
oskarżyciel będzie zobowiązany do wykazania, iż po stronie właściciela przestępnie 
wykorzystywanego przedsiębiorstwa na płaszczyźnie woluntatywnej występuje co naj-
mniej zgoda albo chęć takiego wykorzystania jego własności, a po stronie intelektualnej 

63  Ibidem, s. 1.
64  Ibidem, s. 17‒18. 
65  M. Błaszczyk, op.cit., s. 148‒150; G. Łabuda [w:] P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny 
skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017, s. 413‒412.

66  Pismo zawierające uwagi SA w Krakowie dostępne pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/
12285851/12354958/12354961/dokument223967.pdf, 22.01.2018.
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świadomość utylitarnego wykorzystywania przedsiębiorstwa67. Brak któregokolwiek 
ze wskazanych elementów lub niemożność ich wykazania przed sądem wyklucza zasto-
sowanie omawianej instytucji. Jest to konstrukcja niezwykle osobliwa i niespotykana 
dotychczas w prawie karnym – jej nowatorstwo przejawia się w konieczności badania 
aspektu intelektualno-woluntatywnego właściciela przedsiębiorstwa względem stanów 
faktycznych, w których nie uczestniczy. Nie można bowiem w analizowanej, modelo-
wej sprawie traktować właściciela podlegającego przepadkowi przedsiębiorstwa jako 
współsprawcy ani jako pomocnika68 – a to rodzi kolejny problem natury konstytucyjnej. 

Mając na względzie fakt, iż orzeczenie przepadku jest swoistą formą odpowiedzial-
ności karnej, to na gruncie art. 42 ust. 1 Konstytucji RP podlegać jej może tylko ten, kto 
dopuścił się czynu zabronionego. Karnoprawnie wartościowane zachowanie musi być 
zamanifestowane zewnętrznie, natomiast orzekanie przepadku przedsiębiorstwa wobec 
osoby, która w żaden sposób nie spełniła tzw. warunku zewnętrzności, a jedynie cechowa-
ła się odpowiednim nastawieniem intelektualno-woluntatywnym, musi być negatywnie 
oceniane z punktu widzenia konstytucyjnych podstaw odpowiedzialności karnej69.

Kolejny problem natury konstytucyjnej rodzi samo ukształtowanie warunku 
orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa jedynie w oparciu o znamiona kodeksowo 
rozumianej umyślności. Standard orzekania przepadku niestanowiących własności 
sprawcy narzędzi służących do popełnienia przestępstwa wynika z orzecznictwa TK, 
który wskazał, iż takie działanie podjęte wobec osoby trzeciej, która nie przyczynia 
się do popełnienia czynu zabronionego ani nie może jemu zapobiec, nie ma skutku 
prewencyjnego, a pozbawienie środka prowadzenia działalności gospodarczej jest 
nieproporcjonalne do ciężaru nałożonego na właściciela70. Również w wyroku z dnia 
28 października 2015 r. TK wyakcentował, odwołując się do wcześniej przytoczonego 
wyroku, iż w demokratycznym państwie prawnym nie można dopuszczać do sytuacji, 
w której ukarany zostaje podmiot, któremu nie udowodniono jakiegokolwiek udziału 
w przestępstwie71. Mając na uwadze wskazane przedmiotowe stanowiska polskiego 
sądu konstytucyjnego należy podkreślić, iż decydujący o zastosowaniu omawianej 
instytucji sąd powszechny, oprócz intersubiektywnego przekonania o istnieniu jej 
konstrukcyjnych elementów, będzie musiał zważyć w oparciu o wskazane wytyczne 
TK, czy orzeczenie środka przepadku przedsiębiorstwa nienależącego do sprawcy nie 
narusza konstytucyjnej zasady proporcjonalności72. 

67  A. Zoll, W. Wróbel, op.cit., s. 211‒216.
68  W ocenie autorów nie można mówić o współsprawstwie ze względu na brak konstytutywnego elemen-
tu porozumienia. Pomocnictwo wyklucza brak świadomości ułatwienia realizacji konkretnych znamion 
czynu zabronionego. Oczywiście możliwe do wyobrażenia są takie stany faktyczne, w których właściciel 
przedsiębiorstwa będzie odpowiadał jak sprawca albo pomocnik, jednak nie są to sytuacje modelowe. 

69  Ł. Pohl, O ujęciu przepadku składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa w projektowanym art. 44a 
§1 kodeksu karnego, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 43/2017, s. 479.

70  Wyrok TK z dnia 29 czerwca 2005 r., SK 34/04, Legalis nr 69110.
71  Wyrok TK z dnia 28 października 2015 r., SK 59/13, Legalis nr 1359852. 
72  J. Raglewski, Znaczenie zasady proporcjonalności w wyznaczaniu modelu normatywnego prawnokar-
nej regulacji przepadku [w:] T. Dukiet-Nagórska, Zasada proporcjonalności w prawie karnym, Warsza-
wa 2010, s. 391.
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6. Podsumowanie

Jakkolwiek wprowadzone do polskiego porządku prawa karnego formy przepadku, 
obejmujące swoim zakresem przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część, mogą 
przyczynić się do zwiększenia efektywności zwalczania przestępczości gospodarczej 
i skarbowej, to faza ich praktycznej aplikacji może być utrudniona ze względu na ich 
jurydyczny kształt. Szereg interpretacyjnych wątpliwości został przedstawiony w niniej-
szym opracowaniu, jednak autorzy są świadomi, iż ten tekst nie rozwiązuje wszystkich 
problemów, jakie mogą ujawnić się na etapie ich stosowania. Zagadnieniem otwartym 
jest odpowiedź na pytanie, czy wszystkie jurydyczne przeszkody związane z konstruk-
cją środka z art. 44a § 2 k.k. w ogóle są do przezwyciężenia. Za niewątpliwie pozytyw-
ne należy uznać regulacje art. 44a § 4, § 5 i § 6 k.k. – zawierają one swoiste klauzule 
wyłączające stosowanie omawianych instytucji ze względu na ich niewspółmierność 
albo nadmierną dolegliwość. Również z aprobatą należy się odnieść do fakultatywno-
ści orzekania tych środków, pozostają one bowiem zawsze w dyspozycji niezależnego 
i niezawisłego sądu. 

Kolejnym problemem jest kwestia wykonywania zabezpieczenia majątkowego 
na zagrożonym przepadkiem przedsiębiorstwie. Dyrektywa 2014/42/UE nakłada 
na państwa członkowskie obowiązek efektywnego ekonomicznie zarządzania za-
bezpieczonym mieniem. Procesowe oprzyrządowanie przepadku przedsiębiorstwa 
zostało opisane w art. 292a k.p.k., w myśl tego przepisu zarządzać zabezpieczonym 
mieniem w przedmiotowej postaci ma wyznaczony, w zależności od stadium po-
stępowania przez prokuratora albo sąd, zarządca przymusowy legitymujący się li-
cencją doradcy restrukturyzacyjnego. Oprócz zarządu związanego z prowadzeniem 
bieżących spraw tego przedsiębiorstwa, zarządca przymusowy zobowiązany jest – 
na mocy art. 292a § 8 k.p.k. – do zabezpieczania i przekazywania właściwym or-
ganom procesowym dowodów oraz informacji świadczących o przestępnym wyko-
rzystywaniu przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę podwójną, menadżersko-śledczą 
rolę zarządcy przymusowego, takie rozwiązanie nie może zasługiwać na aprobatę. 
Oczywistym wydaje się również, że wprowadzenie do przedsiębiorstwa zarząd-
cy przymusowego spowoduje wśród jego kontrahentów swoisty „efekt mrożący”, 
co prowadzić może do utraty jego wartości lub nawet upadłości, co w perspektywie 
potencjalnego uniewinnienia sprawcy będzie implikowało odpowiedzialność od-
szkodowawczą Skarbu Państwa. 

Kolejną i ostatnią grupą wątpliwości są te natury konstytucyjnej, związane z zasadą 
proporcjonalności. Zasadnie w swoim piśmie podnosi RPO, iż omawiane rozwiązania 
mogą stać w sprzeczności z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP73. Ciężko jest dokonywać te-
stu proporcjonalności in abstracto, jednak wydaje się, że instytucje przepadku przed-
siębiorstwa mogą nakładać zbyt wielki ciężar dolegliwości – czyli naruszać warunek 
proporcjonalności sensu stricto oraz poprzez naruszenie wynikającego z Dyrekty-
wy 2014/42/UE standardu orzekania przepadku narzędzi służących do popełnienia 
czynu zabronionego jedynie w stosunku do sprawców przestępstwa – co z kolei narusza 

73  Stanowisko RPO…, s. 7.
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warunek niezbędności omawianego środka74. Tylko traktowanie omawianych norma-
tywnych instytucji jako należących do prawa karnego może zagwarantować jednostce 
pełną ochronę przysługujących jej praw i wolności gwarantowanych przez obowiązu-
jącą ustawę zasadniczą oraz wiążące Rzeczpospolitą umowy międzynarodowe. 

Koniecznym jest podkreślenie, iż autorzy nie kwestionują konieczności skuteczniejsze-
go zwalczania przestępczości gospodarczej, a uchwalone zmiany mogą zdać test praktycz-
nej aplikacji, jednakowoż w ich ocenie stosowanie tych środków musi być poprzedzone 
szeregiem czynności je uzasadniających, a przede wszystkim musi być proporcjonalne 
do stwierdzonych nadużyć. Inaczej – zamiast pozytywnego efektu wzmocnienia legalnie 
działających podmiotów gospodarczych – nastąpi ich całkowity paraliż. 

*  *  *

Forfeiture of a Company as a New Measure of Penal Reaction

Forfeiture of a company is a new measure of penal reaction, which – in legislator’s intention – 
will be useful to suppress organized economic and fiscal crime. Innovation in this penal meas-
ure consists in an unprecedented acquisition of property elements, which can be forfeited. As-
sessment and interpretation of juridical premises of adjudicating company’s forfeiture has been 
made in this study. For showing a wider perspective of functioning of this new regulation sim-
ilar legal solutions, which are in force in Germany, United Kingdom and in Italy, have been 
discussed necessarily. The authors also assess characteristics of forfeiture in general. Moreo-
ver, this article explores constitutional aspects of forfeiture of a company and some practical 
doubts, which can be disclosed during application process. 

Key words: forfeiture, forfeiture of a company, suppression of crime, fiscal crime, 
white-collar crime, economic crime

74  J. Bojke, Rola zasady proporcjonalności w wykładni przepisów prawa karnego materialnego, IPP TBSP 
UJ 1/2015, s. 108.


