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dr MagdalEna Błaszczyk* 

Najnowsze zmiany przepisów dotyczących przepadku 
korzyści majątkowej (art. 45 KK)

1. Wprowadzenie 
Jednym z zadań prawa karnego jest pozbawianie sprawców wszelkich zysków pochodzą

cych z popełnianych przez nich przestępstw, stanowiących owoce ich przestępczej działalno
ści. W systemie polskiego prawa karnego realizacji tego zadania de lege lata służy instytucja 
przepadku, a konkretnie jej dwie formy – przepadek przedmiotów pochodzących bezpośred
nio z przestępstwa (art. 44 § 1 KK) oraz przepadek korzyści majątkowej (art. 45 KK).

Przepadek korzyści majątkowej jest instrumentem służącym pozbawianiu sprawców tych 
korzyści uzyskiwanych z popełnianych przez nich przestępstw, które nie podlegają przepad
kowi przedmiotów1. Są nim objęte korzyści majątkowe, pochodzące bezpośrednio z prze
stępstwa, które nie są przedmiotami, tj. mające naturę niematerialną (np. prawa majątkowe)2 
oraz wszelkie korzyści majątkowe pochodzące z przestępstwa pośrednio3.

Przepadek korzyści majątkowej został wprowadzony do KK z 1997 r. w miejsce kary do
datkowej konfiskaty mienia. Przewidywał ją KK z 1969 r. Została jednak zniesiona z dniem 
26.3.1990 r., na mocy art. 2 ustawy z 23.2.1990 r.4 Dostrzegając konieczność pozbawia
nia sprawców dochodów pochodzących pośrednio z popełnianych przez nich przestępstw, 

* Instytut Prawa Karnego WPiA UW.
1 Zob. J. Raglewski, Przepadek osiągniętych korzyści majątkowych jako nowy środek karny, Pal. 1999, Nr 3–4, 

s. 57.
2 Por. N. Kłączyńska, R. Korczyński, Kilka uwag o nowelizacji art. 45 KK (przepadek korzyści majątkowej), 

[w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. 15, Wrocław 2004, s. 45.
3 Korzyści majątkowe pochodzące pośrednio z przestępstwa powstają, gdy dochodzi do przetworzenia – 

w drodze czynności faktycznych albo prawnych – majątku, ewentualnie części majątku, uzyskanego bezpośred
nio z popełnionego przestępstwa, na inny składnik majątku albo jego część. Dla przepadku korzyści majątko
wych pochodzących pośrednio z przestępstwa nie ma przy tym znaczenia liczba pośrednich transakcji, w wyniku 
których środki uzyskane bezpośrednio z tego przestępstwa ulegają kolejnym przekształceniom. Wysokość prze
padku korzyści majątkowej powinna być adekwatna do wysokości korzyści uzyskanej bezpośrednio z popełnio
nego czynu – por. J. Raglewski, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna, t. I, Komentarz do art. 1–116 KK, 
Warszawa 2007, s. 621.

4 Ustawa z 23.2.1990 r. o zmianie Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 14, poz. 84).
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próbowano reaktywować konfiskatę mienia w rządowym projekcie KK z sierpnia 1995 r.5 
W trakcie prac legislacyjnych została jednak ostatecznie zastąpiona właśnie przez przepadek 
korzyści majątkowej6. 

Sama instytucja przepadku korzyści majątkowej w pierwotnym brzmieniu nowego KK 
została uregulowana lakonicznie i nieprecyzyjnie, a przy tym jej fakultatywne zastosowa
nie ograniczono podmiotowo jedynie do sprawców, którzy popełnili przestępstwo działając 
w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw7. 

Ustawodawca trzykrotnie modyfikował art. 45 KK8. W efekcie tych zmian obecnie in
stytucja przepadku korzyści majątkowej ma niegraniczony podmiotowo zakres zastosowania. 
Jest przy tym stosowana obligatoryjnie. W odniesieniu do przestępstw przynoszących spraw
com największe zyski w 2003 r. wprowadzono wzruszalne domniemania prawne opierające 
się na odwróconym ciężarze dowodu. Mają one na celu ułatwienie skuteczniejszej egzekucji 
majątku pochodzącego z przestępstwa9. 

Niniejsze opracowanie jest poświęcone najnowszym zmianom przepisów art. 45 KK, 
wprowadzonym z dniem 1.7.2015 r. przez ustawę z 20.2.2015 r. – nowelę lutową. Jedna z nich 
– jedyna o charakterze stricte merytorycznym – dotyczy domniemania prawnego, uregulowa
nego w § 3 tego artykułu. Wprowadzono ją w związku z koniecznością implementacji dyrek
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty na
rzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii 
Europejskiej10. Tej zmianie, i samej dyrektywie, poświęcę szczególną uwagę. Wpisuje się ona 
bowiem w katalog zmian KK, których polski ustawodawca dokonuje za sprawą prawodaw
cy unijnego11, a zagadnienia wpływu prawa unijnego na system polskiego prawa karnego sta
nowią jeden z obszarów szczególnych zainteresowań naukowych Profesor Eleonory Zielińskiej. 

2. Zmiana normatywnego statusu przepadku
Z dniem 1.7.2015 r. przepadek – zarówno przedmiotów, jak i korzyści majątkowych – 

utracił status środka karnego i stał się całkiem osobnym środkiem regulowanym w KK. Wy
kreślono go z katalogu środków karnych, a przepisy art. 44 i 45 przeniesiono do dodanego 
do KK rozdz. Va pt. „Przepadek i środki kompensacyjne”. Ustawodawca nie zaklasyfikował 

5 Projekt spotkał się z natychmiastową krytyką w doktrynie – zob. I. Rzeplińska, Konfiskata mienia – powrót 
kary, PiP 1996, Nr 2, s. 77–80. Na ten temat też zob. B. Zygmont, Konfiskata mienia a przepadek korzyści majątko
wych, Prok. i Pr. 2001, Nr 11, s. 25–27.

6 Zob. M. Malezini, Środki karne jako instrument polityki kryminalnej, Białystok 2013, s. 105.
7 Na ten temat szerzej B. Zygmont, Konfiskata, s. 27–30.
8 Nowelizacje weszły w życie odpowiednio z dniem: 4.2.2001 r., na mocy ustawy z 9.9.2000 r. (Dz.U. Nr 93, 

poz. 1027); 1.7.2003 r., na mocy ustawy z 13.6.2003 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 1061); 1.7.2015 r., na mocy ustawy 
z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 396) – dalej też: nowela lutowa. Na temat zmian brzmienia art. 45 KK wpro
wadzonych w 2001 i 2003 r. zob. W. Filipkowski, Instytucja przepadku w kodeksie karnym z 1997 r., [w:] E.M. Gu-
zik-Makaruk (red.), Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa, Warszawa 2012, s. 224–230.

9 Zob. E. Pływaczewski, Wokół postulatu tzw. konfiskaty rozszerzonej (rozszerzonego przepadku mienia), 
 [w:] Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. Urodzin Profesora Andrzeja 
A. Szwarca, Poznań 2009, s. 467.

10 Dz.Urz. UE L Nr 127, s. 39; dalej – dyrektywa.
11 Szeroko na temat procesu internacjonalizacji polskiego prawa, w tym pod wpływem prawa unijnego, zob. 

C. Nowak, Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne, Warszawa 2014, s. 275–376.
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przepadku do żadnej grupy wyróżnionych w ustawie środków penalnych. Rodzi to wątpli
wości co do charakteru prawnego tego środka de lege lata12. Dla prawidłowego stosowania 
przepisów o przepadku trzeba ustalić, czy należy on do „środków przewidzianych w Kodeksie 
karnym” czy też jest „innym środkiem prawnym określonym w Kodeksie karnym”13. Jestem 
zdania, że właściwe jest przyjęcie tej pierwszej interpretacji. Druga prowadziłaby bowiem do 
uznania przepadku za „obcy”, niepenalny środek, jedynie regulowany przez przepisy KK14. 

Warto zwrócić uwagę na to, że zmianie charakteru prawnego przepadku nie towarzyszyła 
żadna zmiana w zakresie dyrektyw jego wymiaru. Już na długo przed usunięciem przepadku, 
obowiązku naprawienia szkody oraz nawiązki z katalogu środków karnych, sformułowano 
w literaturze przedmiotu tezę o ograniczonym zakresie zastosowania dyrektyw wymiaru kary 
do ustalania rozmiaru i zakresu obowiązku naprawienia szkody i przepadku korzyści mająt
kowych pochodzących z przestępstwa15. Brzmienie art. 56 KK nie pozostawiało jednak wąt
pliwości, że przy ich orzekaniu na sądzie ciążył obowiązek odpowiedniego stosowania art. 53, 
54 § 1 oraz art. 55 KK. W obecnym stanie prawnym, ustalonym przez nowelę lutową, dy
rektywy wymiaru kary zawarte w ww. przepisach nie znajdują zastosowania przy wymierza
niu środka kompensacyjnego obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za do
znaną krzywdę, gdyż w art. 56 KK wyraźnie wyłączono ich stosowanie w takim przypadku. 
Nie przewidziano jednak analogicznego wyjątku dla przepadku, więc należy przyjąć, że nie 
znajduje on zastosowania do tej instytucji. W odniesieniu do przepadku sąd nadal ma obo
wiązek odpowiedniego stosowania art. 53, 54 § 1 i art. 55 KK. Co do przepadku narzędzi 
(instrumenta sceleris) oraz fakultatywnego przepadku przedmiotów zakazanych (obiecta scele-
ris) znajduje to pełne uzasadnienie. W odniesieniu do przepadku korzyści – bezpośrednich 
oraz pośrednich – pochodzących z przestępstwa (producta sceleris), który zawsze ma charak
ter obligatoryjny, podzielam pogląd J. Raglewskiego, że nie powinno się stosować tych dyrek
tyw, z uwagi na ich bezprzedmiotowość, powołując się przy tym na, zawartą w art. 56 KK, 
klauzulę „odpowiedniego stosowania” wskazanych w nim przepisów16. Ten wariant przepad
ku ma bowiem charakter niejako „techniczny”, zautomatyzowany, tj. zawsze obejmuje swym 
zakresem całą korzyść uzyskaną z przestępstwa17. Zróżnicowanie w zakresie stosowania dy
rektyw wymiaru kary do poszczególnych form przepadku pokazuje jak niejednorodny to in
strument. Zdaje się przemawiać za zasadnością potraktowania go jako odrębnego bytu penal
nego, nieprzynależnego do żadnej grupy środków sklasyfikowanych w KK. 

12 Por. J. Raglewski, Rozdział 6. Przepadek, [w:] W. Wróbel (red.), Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, 
Kraków 2015, s. 171, pkt 6.1.

13 Problem zidentyfikował J. Raglewski – zob. J. Raglewski, Rozdział 6. Przepadek, s. 173, pkt 6.8; Autor opo
wiedział za usytuowaniem przepadku w obrębie „środków przewidzianych w Kodeksie karnym”.

14 Zob. W. Zalewski, Przed art. 39, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna, t. II. 
Komentarz art. 32–116, Warszawa 2015, s. 52, tj. rozważania Autora na temat zróżnicowania charakteru prawnego 
obowiązku naprawienia szkody jako środka kompensacyjnego (cywilnoprawnego) i obowiązku naprawienia szkody 
orzekanego w związku ze środkami probacyjnymi (penalnego). 

15 W. Wróbel, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna, t. I. Komentarz do art. 1–116 KK, Warszawa 
2007, s. 719. 

16 J. Raglewski, Rozdział 6. Przepadek, s. 173–174, pkt 6.9; zob. też J. Nowicki, „Odpowiednie” stosowanie 
przepisów prawa, Prok. i Pr. 1964, Nr 3, s. 20–25.

17 Na techniczny charakter wszystkich przepadków – nie różnicując ich według przewidzianych przez ustawę 
form, aczkolwiek dostrzegając je – nietrafnie wskazują M. Królikowski i R. Zawłocki, wywodząc, że nie podlegają one 
reżimowi dyrektyw wymiaru kary – zob. M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, Warszawa 2015, s. 361. 
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Warto dodać, że jeśli chodzi o przepadek korzyści majątkowej, za sprawą noweli luto
wej, historia w pewnym sensie zatoczyła koło. Początkowo przepadek korzyści majątkowej 
miał bowiem w KK status odrębnego środka penalnego. Rodziło to liczne wątpliwości wśród 
praktyków, jak traktować tę instytucję. Przeważała opinia, że przepadek korzyści majątkowej 
jest środkiem karnym18. Ustawodawca wyszedł naprzeciw postulatom przedstawicieli doktry
ny i w 2003 r. zmodyfikował art. 39 pkt 4 KK, określając środek karny mianem „przepadku”, 
a nie – jak było przez zmianą – „przepadku przedmiotów”. Obecnie wyłączono ze środków 
karnych nie tylko przepadek korzyści majątkowej, ale przepadek jako taki, w pełnym zakresie.

3. Uchylenie art. 45 § 4 i 6 KK
Na mocy noweli lutowej uchylono przepisy art. 45 § 4 i 6 KK. To zmiana o charakte

rze porządkowym, gdyż ich normatywne treści przeniesiono odpowiednio do KPK i KKW.
Pierwsze zdanie art. 45 § 4 KK stanowiło podstawę stosowania domniemań prawnych 

z art. 45 § 2 i 3 KK przy dokonaniu zajęcia mienia, zgodnie z art. 292 § 2 KPK, przy zabez
pieczeniu grożącego przepadku korzyści oraz przy egzekucji tego środka. Na mocy zd. 2 na
tomiast osoba lub jednostka, której dotyczy domniemanie prawne z art. 45 § 3 KK, miała 
prawo do wystąpienia z powództwem przeciwko Skarbowi Państwa o obalenie tego domnie
mania, a do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia powództwa postępowanie egzekucyjne ule
gało zawieszeniu. 

Uchylenie art. 45 § 4 KK wiązało się z modyfikacją brzmienia art. 291 § 1 i 2 oraz 
art. 293 § 7 KPK19. Uchylony przepis miał ewidentnie procesowy charakter, więc jego „prze
niesienie” do KPK należy ocenić pozytywnie. Niezrozumiałe wydaje się jednak pominięcie 
w nowej regulacji KPK zasady stosowania domniemań prawnych z art. 45 § 2 i 3 KK przy 
egzekucji przepadku. Nie wprowadzono też takiej zasady w przepisach KKW. 

Na mocy art. 45 § 6 KK Skarb Państwa nabywał własność objętej przepadkiem korzyści 
majątkowej oraz jej równowartości z chwilą uprawomocnienia się wyroku20, a w przypadku, 
gdy podmiot objęty domniemaniem prawnym przewidzianym w art. 45 § 3 KK wystąpił 
przeciwko Skarbowi Państwa z powództwem o obalenie tego domniemania – z chwilą upra
womocnienia się wyroku oddalającego to powództwo. Ta zmiana wiązała się z dodaniem do 
KKW art. 187 § 2, który de facto „przejął” normatywne treści uchylonego art. 45 § 6 oraz 
art. 44 § 8 KK. Zasadniczo należy ją ocenić pozytywnie, gdyż kwestia nabycia przez Skarb 
Państwa własności składników majątkowych objętych przepadkiem ma wymiar ewidentnie 
egzekucyjny i, jako taka, powinna być regulowana w KKW21. 

18 Zob. J. Raglewski, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna, t. I. Komentarz do art. 1–116 KK, War
szawa 2007, s. 616–617. 

19 Niezrozumiałe jest pozostawienie w KKS art. 33 § 4, będącego odpowiednikiem art. 45 § 4 KK, podczas gdy 
do zabezpieczenia majątkowego w postępowaniu karnym skarbowym mają odpowiednie zastosowanie zmodyfiko
wane przepisy art. 291 § 1 i 2 oraz art. 293 § 7 KPK w zw. z art. 113 § 1 KKS. Za błędne należy też uznać pozo
stawienie przez ustawodawcę w art. 29b KKW odwołania do art. 45 § 4 KK, obok odwołania do art. 33 § 4 KKS. 
W obecnym stanie prawnym w miejsce art. 45 § 4 KK powinien zostać powołany art. 293 § 7 KPK. Usunięcie 
art. 33 § 4 KKS pozwoliłoby w ogóle poprzestać na odwołaniu do art. 293 § 7 KPK.

20 Analogiczną regulację w odniesieniu do przepadku przedmiotów zwierał art. 44 § 8 KK, również uchylony 
przez nowelę lutową.

21 Krytycznie należy ocenić brak stosownych, analogicznych zmian w przepisach KKS (art. 31 § 4, art. 33 § 7 
i art. 49 § 1 w zw. z art. 31 § 4) i w art. 30 § 4 KW, które nadal regulują nabycie przez Skarb Państwa własności ob
jętych przepadkiem składników majątkowych. 
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4. Zmiana brzmienia art. 45 § 3 KK
Nowela lutowa wprowadziła istotne modyfikacje treści art. 45 § 3 KK22. W uzasadnieniu 

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw23, 
wskazano, że zmiana domniemania z art. 45 § 3 KK została podyktowana koniecznością im
plementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/42/UE w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia prze
stępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej24. Ta dyrektywa zawiera 
obecnie najbardziej szczegółowe i najdalej idące uregulowania w przedmiocie przepadku. Nie 
jest jednak pierwszym poświęconym tej materii dokumentem prawa unijnego. Przepadek był 
przedmiotem różnych regulacji w prawodawstwie unijnym na długo przed przyjęciem dyrek
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE25. Dyrektywa stanowi jedynie kolejny, 
konsekwentny krok na drodze do harmonizacji prawa państw członkowskich w zakresie za

22 Pozytywnie należy ocenić skorelowane, analogiczne zmiany treści art. 33 § 3 KKS, będącego odpowiedni
kiem art. 45 § 3 KK. 

23 Sejm VII kadencji, Druk sejmowy Nr 2393, s. 11; dostępne na stronie Sejmu RP, pod adresem http://www.
sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?Nr=2393.

24 W preambule do tej dyrektywy powołano się na Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), 
w szczególności jego art. 82 ust. 2 (podstawa prawna do uregulowania w dyrektywie norm minimalnych dot. okreś
lonych kwestii procesowych, niezbędnych dla ułatwienia wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych, 
jak również współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych o wymiarze transgranicznym) 
i art. 83 ust. 1 (podstawa prawna do uregulowania w dyrektywie norm minimalnych dot. przestępstw i kar). Ewi
dentnie realizuje ona również wyrażoną w art. 67 ust. 3 TFUE regułę zbliżania przepisów karnych państw UE. Na 
temat zbliżania przepisów karnych państw członkowskich UE zob. C. Nowak, Wpływ procesów globalizacyjnych, 
s. 174–175.

25 Spośród nich na szczególną uwagę zasługują: Wspólne działanie 98/699/WSiSW z 3.12.1998 r. w spra
wie prania brudnych pieniędzy, identyfikacji, wykrywania, zamrażania, zajmowania i konfiskaty narzędzi oraz zy
sków pochodzących z przestępstwa (Dz.Urz. WE L Nr 333 z 9.12.1998 r.) – inicjujące dążenie do wypracowania 
wspólnych dla Państw Członkowskich zasad zwalczania najpoważniejszej przestępczości; zastąpione przez dyrektywę 
(art. 14 dyrektywy); decyzja ramowa Rady 2001/500/WSiSW z 26.6.2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy, 
identyfikacji, wykrywania, zamrażania, zajmowania i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa 
( Dz. Urz. WE L Nr 182 z 9.12.1998 r.) – niektóre jej przepisy zostały zastąpione przez dyrektywę (art. 14 dyrekty
wy); decyzja ramowa Rady 2003/577/WSiSW w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpie
czeniu mienia i środków dowodowych (Dz.Urz. WE L 196 z 2.8.2003 r.) oraz decyzja ramowa Rady 2005/212/
WSiSW z 24.2.2005 r. w sprawie konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa (Dz.Urz. UE L 
Nr 68 z 15.3.2005 r.) – niektóre ich przepisy zostały zastąpione przez dyrektywę (art. 14 dyrektywy). 

Jako cel dyrektywy wskazano przy tym zmianę i rozszerzenie decyzji ramowych 2001/500/WSiSW i 2005/212/
WSiSW, które zostały częściowo zastąpione w odniesieniu do państw członkowskich związanych dyrektywą. W od
niesieniu do decyzji ramowej 2005/212/WSiSW oznaczało to uchylenie większości przepisów art. 2 (zawierającego 
definicje) oraz całego art. 3 (regulującego konfiskatę rozszerzoną) i zastąpienie ich odpowiednimi – bardziej restryk
cyjnymi – regulacjami dyrektywy. Z uwagi na tematykę niniejszego opracowania warto przywołać wybrane regulacje 
art. 3 ww. decyzji ramowej. 

Uchylony przez dyrektywę, art. 3 ust. 1 decyzji ramowej stanowił, że w razie skazania sprawcy za określone naj
poważniejsze przestępstwa popełnione w ramach organizacji przestępczej (m.in. fałszowanie pieniędzy, pranie pie
niędzy, handel ludźmi, przestępstwa związane z pornografią dziecięcą, przestępstwa związane z handlem narkoty
kami, przestępstwa terrorystyczne) w każdym państwie członkowskim powinny zostać wprowadzone co najmniej 
środki umożliwiające – na warunkach określonych w art. 3 ust. 2 decyzji ramowej – dokonanie konfiskaty, w ca
łości lub części, mienia należącego do skazanego za to przestępstwo. Zastrzeżono jednak, że wymagania określone 
w decyzji ramowej odnoszą się jedynie do konfiskaty stosowanej w związku z przestępstwami mogącymi przysporzyć 
korzyści majątkowej, zagrożonymi karą w maksymalnym wymiarze nie mniejszym niż od 5 do 10 lat pozbawienia 
wolności, a w przypadku prania pieniędzy – nie mniejszym niż 4 lata pozbawienia wolności. W stosunku do naj
poważniejszych przestępstw wprowadzono więc instytucję konfiskaty rozszerzonej. Szczegółowe reguły stosowania 
konfiskaty rozszerzonej określał art. 3 ust. 2 decyzji ramowej, zgodnie z którym każde państwo członkowskie podej
muje niezbędne środki w celu umożliwienia konfiskaty przynajmniej tam, gdzie:
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bezpieczania, zajmowania i konfiskaty mienia pochodzącego z przestępstwa. Warto przy tym 
podkreślić, że obecnie, zgodnie z art. 83 TFUE, harmonizacja prawa karnego materialnego 
państw członkowskich UE jest przeprowadzana właśnie za pomocą dyrektyw26. 

Analizę zmiany brzmienia art. 45 § 3 KK poprzedzę krótką prezentacją wybranych regu
lacji dyrektywy, istotnych dla tej zmiany i dla interpretacji przepisów o przepadku korzyści 
majątkowej. 

Przedmiotem dyrektywy jest określenie minimalnych zasad dotyczących zabezpieczenia 
mienia w celu ewentualnej późniejszej konfiskaty oraz zasady dotyczące konfiskaty mienia 
w sprawach karnych (art. 1 ust. 1 dyrektywy). 

Zakres zastosowania dyrektywy został wyznaczony przez art. 3. Stosuje się ją do prze
stępstw objętych aktami prawnymi wymienionymi w poszczególnych przepisach ww. arty
kułu, tj. do przestępstw uznanych za najpoważniejsze, ewidentnie o transgranicznym charak
terze (m.in. fałszowanie euro, fałszowanie i oszustwa związane z bezgotówkowymi środkami 
płatniczymi, pranie brudnych pieniędzy, terroryzm, korupcja w sektorze prywatnym, niele
galny handel narkotykami, handel ludźmi, przestępczość zorganizowana). Wyliczenie prze
stępstw w art. 3 dyrektywy nie ma jednak charakteru enumeratywnego. Przewidziano zasto
sowanie dyrektywy także do przestępstw objętych „innymi aktami prawnymi, o ile stanowią 
one wyraźnie, że niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do przestępstw w nich wymienio
nych”. Daje to możliwość rozszerzenia w przyszłości zakresu przedmiotowego dyrektywy. 

W dyrektywie bardzo precyzyjnie i szeroko zdefiniowano pojęcie „korzyści”, wskazu
jąc, że oznaczają one „wszelkie korzyści majątkowe pochodzące bezpośrednio lub pośred
nio z przestępstwa; mogą one przybierać dowolną formę mienia i obejmują wszelkie korzy
ści wynikające z ponownego zainwestowania lub przekształcenia korzyści bezpośrednich oraz 
wszelkie wpływy mające wartość” (art. 2 pkt 1). Tę definicję uzupełniają też postanowienia 
ust. 11 Preambuły dyrektywy, w świetle których pojęcie korzyści z przestępstwa obejmuje 
„bezpośrednie korzyści z działalności przestępczej i wszystkie korzyści pośrednie, w tym uzy
skane poprzez ponowne zainwestowanie lub przekształcenie korzyści bezpośrednich. Korzy
ści mogą zatem obejmować wszelkie mienie, w tym mienie, które zostało przekształcone lub 
zmienione – w całości lub w części – w inne mienie, oraz mienie, które zostało połączone 

a) sąd krajowy na podstawie określonych faktów jest w pełni przekonany, że dane mienie pochodzi z działalności 
przestępczej osoby skazanej w okresie poprzedzającym skazanie za przestępstwo określone w ust. 1, co sąd uznał 
za uzasadnione na podstawie okoliczności danej sprawy lub

b)  sąd krajowy na podstawie określonych faktów jest w pełni przekonany, że dane mienie pochodzi z podobnej dzia
łalności przestępczej osoby skazanej w okresie poprzedzającym skazanie za przestępstwo określone w ust. 1, co 
sąd uznał za uzasadnione na podstawie okoliczności danej sprawy lub

c)  ustalono, że wartość mienia jest nieproporcjonalna w stosunku do legalnych dochodów osoby skazanej, a sąd 
krajowy na podstawie określonych faktów jest w pełni przekonany, że dane mienie pochodzi z działalności prze
stępczej tej osoby.
Przewidziano więc trzy różne zestawy minimalnych wymogów, spośród których każde państwo członkowskie 

mogło wybrać jeden. W efekcie „podczas transpozycji tej decyzji ramowej państwa członkowskie wybrały różne 
warianty, co doprowadziło do rozbieżnych koncepcji konfiskaty rozszerzonej w krajowych systemach jurysdykcji” 
(ust. 19 Preambuły dyrektywy). W dyrektywie prawodawca unijny narzucił państwom członkowskim jeden mini
malny standard warunków orzekania konfiskaty rozszerzonej, wymuszając tym samym ujednolicenie ich wewnętrz
nych przepisów i zwiększając szanse na współpracę transgraniczną. 

26 Ten instrument harmonizacji wiąże państwa członkowskie jedynie co do rezultatu. Nie zapewnia więc stupro
centowej analogii regulacji przyjętych w ich prawie wewnętrznym, a jedynie obliguje do wdrożenia narzędzi zapew
niających wymagane w dyrektywie efekty – zob. C. Nowak, Wpływ procesów globalizacyjnych, s. 197–198.
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z mieniem uzyskanym z legalnych źródeł – do wysokości szacowanej wartości włączonych do 
niego korzyści. Korzyści z przestępstwa mogą też obejmować dochody lub inne wpływy wy
nikające z korzyści z przestępstwa lub z mienia będącego wynikiem takiego przekształcenia, 
zamiany lub połączenia”. Tak szeroka definicja korzyści z przestępstwa to ewidentnie kolejny 
krok w kierunku nadania przepadkowi korzyści jak najszerszego zakresu. 

Za cenne i przesądzające dyskurs w tej materii należy uznać zwłaszcza doprecyzowanie, że 
za korzyści pochodzące pośrednio z przestępstwa uznaje się też „wszelkie korzyści wynikające 
z ponownego zainwestowania lub przekształcenia korzyści”. Odczytuję to jako jednoznacz
ną podstawę do objęcia przepadkiem m.in. zysków z inwestycji na giełdzie dokonanych za 
pieniądze pochodzące ze sprzedaży owoców przestępstwa czy czynszu z wynajmu mieszka
nia zakupionego za pieniądze uzyskane ze sprzedaży owoców przestępstwa. Pozytywnie oce
niam również uznanie za korzyść majątkową tej części korzyści, która pochodzi z przestęp
stwa, a została połączona z mieniem uzyskanym z legalnych źródeł27. W przypadku mienia 
złożonego z takich mieszanych komponentów, zadaniem sądu będzie wskazanie, które jego 
składniki stanowią korzyść z przestępstwa. Konsekwentnie, za korzyść pośrednio pochodzą
cą z przestępstwa, trzeba będzie uznać też część zysku, który przyniesie sprawcy inwestycja 
takiego mienia. Zadaniem sądu będzie wówczas ustalenie w jakim procencie te zyski uznać 
za pośrednią korzyść z przestępstwa. Nie jest to regulacja łatwa do stosowania, ale na pewno 
uczciwa i zgodna ze standardami ochrony własności. 

W rozumieniu dyrektywy „mienie” oznacza „mienie każdego rodzaju, materialne i nie
materialne, ruchome lub nieruchome, oraz dokumenty lub instrumenty prawne potwierdza
jące prawo do takiego mienia lub prawo z nim związane” (art. 2 ust. 2 dyrektywy). Intencją 
prawodawcy unijnego było wprowadzenie szerokiej definicji mienia, które może zostać pod
dane zabezpieczeniu i konfiskacie. „Definicja ta obejmuje dokumenty lub instrumenty praw
ne potwierdzające prawo do takiego mienia lub prawo z nim związane. Do takich dokumen
tów lub instrumentów zaliczyć można na przykład instrumenty finansowe lub dokumenty, 
które mogą stanowić podstawę roszczeń wierzycieli i które z reguły znajdują się w posiadaniu 
osób objętych stosownym postępowaniem” (ust. 12 Preambuły dyrektywy). 

Państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia możliwości „konfiskowania na
rzędzi służących do popełniania przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa lub 
mienia, którego wartość odpowiada wartości takich narzędzi lub korzyści, pod warunkiem 
że w odniesieniu do danego przestępstwa wydany zostanie prawomocny wyrok skazujący. 
Taki prawomocny wyrok skazujący może zostać wydany w wyniku postępowania zaoczne
go” (ust. 15 Preambuły dyrektywy oraz – odpowiadający mu – art. 4 ust. 1 dyrektywy). Ten 
wymóg nie budzi żadnych zastrzeżeń w świetle art. 46 Konstytucji RP – polskiego standardu 
konstytucyjnego, który stanowi, że przepadek możne zostać nałożony jedynie prawomocnym 
orzeczeniem sądu. 

W ust. 15 Preambuły dyrektywy wprowadzono także wymóg zapewnienia podstaw praw
nych konfiskaty narzędzi i korzyści, jeżeli nie można ich orzec wyrokiem zapadającym w po
stępowaniu karnym, w którym uczestniczy oskarżony. Taka możliwość jest wymagana przy

27 Rozwiązanie tego problemu postulowała też E. Zielińska; zob. E. Zielińska, Konfiskata dochodów z przestęp
stwa w świetle Konwencji antykorupcyjnej ONZ a przepisy polskiego prawa dotyczące przepadku przedmiotów lub 
korzyści z przestępstwa, [w:] L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda (red.), W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. 
Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 2005, s. 418–419. 
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najmniej w przypadku choroby lub ucieczki podejrzanego lub oskarżonego. W odniesieniu 
do takich przypadków za wypełnienie obowiązku nałożonego przez dyrektywę na państwo 
członkowskie zostanie uznana możliwość orzeczenia konfiskaty prawomocnym wyrokiem 
skazującym w postępowaniu zaocznym. Pewne wątpliwości odnośnie do sposobu realizacji 
przez państwo członkowskie tego wymogu może rodzić art. 4 ust. 2 dyrektywy, z którego zda
je się wynikać, że chodzi o zapewnienie możliwości nakładania przepadku także na podstawie 
orzeczenia innego niż wyrok skazujący28. Przepis stanowi bowiem, że: „Jeżeli nie jest możliwe 
przeprowadzenie konfiskaty na podstawie ust. 1, przynajmniej w sytuacji, gdy niemożność ta 
wynika z choroby lub ucieczki podejrzanego lub oskarżonego, państwa członkowskie podej
mują niezbędne środki w celu umożliwienia konfiskaty narzędzi lub korzyści w przypadkach, 
gdy wszczęte zostało postępowanie karne w odniesieniu do przestępstwa, które może być źró
dłem – w sposób bezpośredni lub pośredni – korzyści majątkowych, i takie postępowanie 
mogło doprowadzić do wydania wyroku skazującego, gdyby podejrzany lub oskarżony był 
w stanie stanąć przed sądem”. Jestem zdania, że nie powinno się czytać tego przepisu w ode
rwaniu od Preambuły dyrektywy, która ma za zadanie „zorganizować” cały dokument, okre
ślić intencje jego twórców. Taka łączna interpretacja art. 4 ust. 2 i 15 Preambuły wskazuje, 
że prawodawcy unijnemu nie chodzi o doprowadzenie do rewolucji w prawie wewnętrznym 
państw członkowskich, a jedynie o realizację określonego w przepisach zadania. Jeśli będzie 
możliwe do zrealizowania w formie prawomocnego orzeczenia sądu, np. wyroku, który za
padnie w postępowaniu zaocznym albo – co jest możliwe w sprawach karnych skarbowych – 
w postępowaniu w stosunku do nieobecnych, nie ma do tego żadnych przeciwwskazań. Pań
stwo członkowskie wywiąże się w ten sposób z obowiązku implementacji dyrektywy. 

W art. 5 ust. 1 dyrektywy zobowiązano państwa członkowskie do wprowadzenia w pra
wie wewnętrznym niezbędnych środków „w celu umożliwienia konfiskaty, w całości lub czę
ści, mienia należącego do osoby skazanej za popełnienie przestępstwa, które może być źró
dłem – w sposób bezpośredni lub pośredni – korzyści majątkowych, w przypadku gdy sąd, 
na podstawie okoliczności sprawy, w tym konkretnych faktów i dostępnych dowodów, takich 
jak nieproporcjonalna do legalnego dochodu skazanego wartość jego mienia, jest przekona
ny, że przedmiotowe mienie pochodzi z działalności przestępczej”29. 

Z art. 6 ust. 1 dyrektywy wynika zobowiązanie państw członkowskich do podjęcia nie
zbędnych środków „w celu umożliwienia konfiskaty korzyści lub innego mienia, którego 
wartość odpowiada korzyściom, jeżeli takie korzyści lub inne mienie podejrzany lub oskarżo
ny przekazał, bezpośrednio lub pośrednio, osobom trzecim lub jeżeli osoby trzecie nabyły je 
od podejrzanego lub oskarżonego, przynajmniej w przypadkach, gdy osoby te wiedziały lub 
powinny były wiedzieć – na podstawie konkretnych faktów i okoliczności, takich jak przeka
zanie lub nabycie nieodpłatne lub za kwotę znacznie niższą niż wartość rynkowa danego mie
nia – że celem przekazania lub nabycia było uniknięcie konfiskaty”30. Zastrzeżono przy tym, 

28 Formułuje je K. Szczucki, Komentarz do art. 44, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część 
ogólna, t. II. Komentarz do art. 32–116, Warszawa 2015, s. 12.

29 Warto przypomnieć, że ten przepis zastąpił m.in. art. 3 ust. 2 decyzji ramowej, wprowadzając jeden zamiast 
trzech wariantów minimalnych podstaw orzekania konfiskaty rozszerzonej, z których państwo członkowskie doko
nywało optymalnego dla siebie wyboru. De facto jednak obecny jeden wariant powstał z konsolidacji tych trzech 
przewidzianych w ww. przepisie decyzji ramowej.

30 To kategoryczne zobowiązanie idzie dużo dalej niż art. 3 ust. 3 decyzji ramowej 2005/212/WSiSW, który 
„miękko” sugerował państwom członkowskim rozważenie konfiskaty w stosunku do osób trzecich. W art. 6 ust. 1 
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że taka konfiskata w stosunku do osób trzecich nie narusza ich praw nabytych w dobrej wie
rze (art. 6 ust. 2 dyrektywy). W art. 45 § 3 KK uregulowano domniemanie prawne dotyczące 
przestępczego pochodzenia korzyści majątkowej znacznej wartości, którą sprawca przeniósł 
na osobę trzecią. Zmiany wprowadzone nowelą lutową, wynikające właśnie z art. 6 dyrekty
wy, odnoszą się do przesłanki tego domniemania31. 

Przesłankę domniemania prawnego z art. 45 § 3 KK stanowi łączna realizacja dwóch, 
zmodyfikowanych przez nowelę lutową, warunków. Po pierwsze, należy ustalić, że mienie 
stanowiące korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa, o którym mowa w § 2, zostało 
przeniesione na osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 
prawnej i na podstawie okoliczności towarzyszących jego nabyciu można było przypuszczać, 
że to mienie, choćby pośrednio, pochodziło z czynu zabronionego. Po drugie, przeniesienie 
składników majątkowych musi nastąpić faktycznie lub pod jakimkolwiek tytułem prawnym, 
tj. beneficjent musi zostać samoistnym posiadaczem tych składników albo uzyskać określone 
prawo majątkowe. Wnioskiem domniemania – jego konsekwencją – niezmiennie pozosta
je uznanie, iż rzeczy będące w samoistnym posiadaniu tego podmiotu lub przysługujące mu 
prawa majątkowe należą do sprawcy, ergo – stanowią korzyść majątkową uzyskaną z przestęp
stwa i mogą zostać objęte przepadkiem korzyści majątkowej32.

Przeniesienia na osobę trzecią składników majątkowych pochodzących z przestępstwa 
może dokonać jakikolwiek podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych – osoba 
fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej. Nie musi tego robić 

dyrektywy po raz pierwszy w prawie unijnym nałożono na państwa członkowskie obowiązek uregulowania w prawie 
wewnętrznym konfiskaty mienia przekazanego osobom trzecim (ust. 24 Preambuły dyrektywy). Nie wskazano jed
nak wprost, ani w żadnym z przepisów dyrektywy ani w Preambule, czy pod pojęciem osoby trzeciej należy też rozu
mieć osobę prawną. W poprzednich regulacjach prawodawca unijny wyodrębniał osobę prawną (tak w art. 3 ust. 3 
decyzji ramowej). Przemawiałoby to za przyjęciem wąskiej interpretacji obowiązku z art. 6 ust. 1 dyrektywy, tj. za 
uznaniem, że „osoby trzecie” to trzecie – niebędące podejrzanym/oskarżonym – osoby fizyczne. Biorąc jednak pod 
uwagę ratio tej regulacji tak ograniczona jej interpretacja nie wydaje się zasadna. 

31 Do końca czerwca 2015 r. przesłanka tego domniemania była zakreślona inaczej, w ujęciu bardziej zsubiekty
wizowanym. Przed modyfikacją art. 45 § 3 KK miał następujące brzmienie: „Jeżeli okoliczności sprawy wskazują na 
duże prawdopodobieństwo, że sprawca o którym mowa w § 2, przeniósł na osobę fizyczną, prawną lub jednostkę or
ganizacyjną nie mającą osobowości prawnej faktycznie lub pod jakimkolwiek tytułem prawnym, mienie stanowiące 
korzyść majątkową uzyskaną z popełnienia przestępstwa, uważa się, że rzeczy będące w samoistnym posiadaniu tej 
osoby lub jednostki oraz przysługujące jej prawa majątkowe należą do sprawcy, chyba że zainteresowana osoba lub 
jednostka organizacyjna przedstawi dowód zgodnego z prawem ich uzyskania”.

Warunek „dużego prawdopodobieństwa” oznaczał, że w zaistniałym stanie faktycznym wystąpiły okoliczności, 
które „stwarzają stan uprawdopodobnienia zbliżony do pewności” [tak J. Raglewski, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks kar
ny, s. 632], iż doszło do przeniesienia przez sprawcę na osobę trzecią składników majątkowych pochodzących z prze
stępstwa. 

Przeniesienia musiał przy tym dokonać sam sprawca przestępstwa. Domniemania z art. 45 § 3 KK nie można 
było wykorzystać wówczas, gdy podmiot, na rzecz którego nastąpiło przeniesienie samoistnego posiadania rzeczy 
lub praw przez sprawcę, rozporządził uzyskanym mieniem na rzecz kolejnej osoby, u której znajduje się ono obecnie 
(por. uzasadnienie uchw. SN z 17.3.2005 r., I KZP 4/05, OSNKW 2005, Nr 3, poz. 27). 

32 Należy jednak zaznaczyć, że chodzi jedynie o te składniki majątkowe, które zostały przetransferowane na be
neficjenta i spełniają warunki domniemania uregulowanego w art. 45 § 2 KK, a nie o cały jego majątek. Literalna 
wykładnia analizowanego przepisu wskazuje raczej na odmienną, szeroką interpretację, iż wniosek domniemania 
obejmuje wszystkie składniki majątku beneficjenta. W literaturze prawa karnego taką interpretację przyjęli, podda
jąc ją krytyce, N. Kłączyńska, R. Korczyński, Kilka uwag, s. 50–51.

Taka interpretacja byłaby jednak ewidentnie krzywdząca dla podmiotu objętego analizowanym domniemaniem 
i bezzasadna z punktu widzenia ratio legis jego wprowadzenia – por. J. Raglewski, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny, 
s. 633.
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sam sprawca. Jeśli takiego przeniesienia dokonuje jednak sprawca, może to zrobić osobiście 
albo za pośrednictwem. Przesłanka domniemania zostanie spełniona również w przypadku, 
gdy przeniesienie przeprowadzi w imieniu sprawcy osoba trzecia, np. jego pełnomocnik33. 
Warunek zostanie także dopełniony w razie każdego kolejnego przeniesienia składników ma
jątku pochodzącego z przestępstwa, nie tylko tego pierwszego34. Przed zmianą art. 45 § 3 KK 
zawierał wymóg, by okoliczności sprawy wskazywały na duże prawdopodobieństwo, że to 
sprawca przeniósł na osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą oso
bowości prawnej faktycznie lub pod jakimkolwiek tytułem prawnym, mienie stanowiące 
korzyść majątkową uzyskaną z popełnienia przestępstwa. Modyfikacja tego warunku ewi
dentnie wzmacnia funkcję gwarancyjną analizowanego przepisu35. Rozszerza też zakres do
mniemania. 

Domniemanie prawne z art. 45 § 3 KK znajdzie zastosowanie wówczas, gdy na pod
stawie okoliczności towarzyszących nabyciu tych rzeczy lub praw majątkowych można było 
przypuszczać, że nabyte przez osobę trzecią mienie, chociażby pośrednio, pochodziło z czy
nu zabronionego. Przed zmianą, by uniknąć przepadku objętej domniemaniem korzyści 
majątkowej beneficjent musiał wykazać dowód jej uzyskania zgodnego z prawem. W no
wym brzmieniu art. 45 § 3 KK kładzie nacisk na dobrą wiarę osoby przejmującej mienie36. 
Nie wymaga już od niej przedstawienia dowodu zgodnego z prawem uzyskania tego mienia. 
Zdaniem J. Raglewskiego, w obecnym brzmieniu, warunek domniemania z art. 45 § 3 KK 
wprowadza konieczność dokonania oceny okoliczności nabycia „z perspektywy obiektyw-
nego obserwatora, racjonalnie oceniającego okoliczności towarzyszące nabyciu określo-
nych składników majątkowych”. Chodzi o ustalenie, że dany podmiot uzyskując określo
ny składnik majątkowy, w konkretnym układzie okoliczności towarzyszących, zachowując 
wzorzec staranności, jakiego można oczekiwać od standardowego obywatela, nie mógł po
wziąć przypuszczenia o przestępczej proweniencji nabywanej korzyści majątkowej. Relewant
ne znaczenie dla takiej oceny ma z całą pewnością całokształt okoliczności badanego stanu 
faktycznego. Należy przy tym pamiętać, że taka analiza winna być dokonywana z uwzględ
nieniem wiedzy i okoliczności ex ante, nie zaś występujących dopiero ex post”37. Wskaza
nie na konieczność analizy z uwzględnieniem wiedzy i okoliczności ex ante odczytuję jako 
warunek dobrej wiary, ocenianej w powiązaniu z konkretną sprawą i konkretnym sprawcą, 
czyli w sposób zsubiektywizowany. Podzielam takie stanowisko. Odmiennie niż J. Raglew-
ski, przyjmuję jednak, że dla weryfikacji analizowanego warunku konieczne jest ustalenie 

33 Tak przyjmowano nawet w poprzednim stanie prawnym, kiedy art. 45 § 3 KK wymagał przeniesienia mająt
ku przez samego sprawcę – por. J. Raglewski, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny, s. 632.

34 W literaturze przedmiotu – na bazie stanu prawnego sprzed noweli lutowej – poddawano krytyce fakt, że do
mniemanie z art. 45 § 3 KK ogranicza się jedynie do pierwszego przeniesienia, wskazując na ogromną łatwość do
konywania kolejnych przeniesień, uniemożliwiających orzeczenie przepadku korzyści – N. Kłączyńska, R. Korczyń-
ski, Kilka uwag, s. 48.

35 Zob. D. Szeleszczuk, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015, s. 415; 
K. Szczucki, [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny, s. 131.

36 W literaturze przedmiotu, analizując stan prawny sprzed noweli lutowej, wskazywano, w pełni zasadnie, że 
warto rozważyć wyłączenie z zakresu tego domniemania osób, które w dobrej wierze nabyły od sprawcy rzeczy lub 
prawa pochodzące z przestępstwa por. M. Prengel, Odwrócenie ciężaru dowodu w przedmiocie przepadku mienia, 
Jurysta 2003, Nr 2, s. 9; N. Kłączyńska, R. Korczyński, Kilka uwag, s. 51. Modyfikując brzmienie art. 45 § 3 KK 
ustawodawca zrealizował ten postulat.

37 J. Raglewski, Rozdział 6, Przepadek, s. 175, pkt 6.14.
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związku mienia objętego domniemaniem z przypisywanym określonemu sprawcy konkret
nym przestępstwem, za które orzeczono przepadek korzyści38. W konsekwencji interpretuję 
wymóg, by na podstawie okoliczności towarzyszących nabyciu rzeczy lub praw majątkowych 
nie można było przypuszczać, że nabyte przez osobę trzecią mienie, chociażby pośrednio, po
chodziło z czynu zabronionego, jako warunek dobrej wiary nabywcy, którą sąd może zwe
ryfikować we własnym zakresie, na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodo
wego albo z inicjatywy nabywcy, na podstawie przedstawionych przez niego dowodów. Ten 
warunek zakłada rekonstrukcję obiektywną powinności przypuszczenia konkretnego nabyw
cy, na podstawie okoliczności towarzyszących nabyciu mienia, czy dotyczących źródła jego 
pochodzenia39. Ustalenie w konkretnej sprawie złej wiary nabywcy spowoduje uznanie, że 
rzeczy będące w jego samoistnym posiadaniu lub przysługujące mu prawa majątkowe należą 
do sprawcy, więc pochodzą z przestępstwa i mogą zostać objęte przepadkiem korzyści mająt
kowej. Dobra wiara nabywcy wykluczy taką możliwość, powodując obalenie domniemania.

J. Majewski przyjął odmienną interpretację nowego brzmienia warunku domniemania 
prawnego z art. 45 § 3 KK. Uznał, że ustawodawca pogorszył sytuację osoby trzeciej, której 
to domniemanie dotyczy, gdyż obecnie przepis art. 45 § 3 KK wymaga od niej wykazania, że 
w konkretnej sytuacji obiektywnie nie było możliwości przewidzenia, że dane mienie pocho
dziło z czynu zabronionego. Jego zdaniem „okoliczność, że sprawca z uwagi na swe indywi
dualne właściwości nie mógł rozpoznać, że chodzi o takie mienie, jest w rozważanym zakresie 
irrelewantna”40. Takie odczytanie ww. zmiany brzmienia warunku domniemania prawnego 
z art. 45 § 3 KK nakazuje przyjąć, że ustawodawca radykalnie zawęził możliwości skutecznej 
przed nim obrony. Pozostaję przy swojej interpretacji, którą uważam za zgodną z założenia
mi ustawodawcy o wzmocnieniu funkcji gwarancyjnej zmodyfikowanego przepisu. Pogląd 
J. Majewskiego ma jednak podstawy oparte na brzmieniu i stylizacji końcowego fragmentu 
zmodyfikowanego art. 45 § 3 KK. Dlatego też uważam, że ustawodawca powinien ponow
nie zmienić kontrowersyjny warunek analizowanego domniemania prawnego, w sposób de
finitywnie przesądzający jego interpretację. Sugerowałabym modyfikację na podobieństwo 
warunku zawinienia przyjętego w art. 31 § 1a KKS, wobec właściciela przedmiotu objętego 
przepadkiem, tj. wprowadzenie do art. 45 § 3 KK wymogu, by osoba lub jednostka organi
zacyjna wykazała, że nie wiedziała i  nawet przy dołożeniu należytej staranności nie mogła się 
dowiedzieć, że objęte domniemaniem mienie stanowiło korzyść majątkową pochodzącą, cho
ciażby pośrednio, z przestępstwa, o którym mowa w § 2. 

5. Wnioski końcowe
Przepadek korzyści majątkowej miał stanowić optymalne rozwiązanie problemu bogace

nia się sprawców na przestępstwach. „Wprowadzenie tego typu sankcji do obowiązującego 
Kodeksu karnego wiązało się z koniecznością stworzenia instytucji prawnokarnej, która speł
niałaby analogiczną funkcję jak konfiskata mienia, tj. służyła pozbawieniu sprawców »owo
ców« ich działalności przestępczej, nie wykazując przy tym wadliwości tej ostatniej”41. 

38 J. Raglewski, Rozdział 6, Przepadek, s. 175, pkt 6.14.
39 D. Szeleszczuk, [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2015, s. 414–415.
40 J. Majewski, Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2015, s. 136.
41 J. Raglewski, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny, s. 616.
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Konfiskata mienia stanowiła bezwzględne pozbawienie sprawcy przestępstwa całego, bę
dącego jego własnością majątku. Nie miał przy tym żadnego znaczenia związek składników 
tego majątku z popełnionym przestępstwem42. Przepadek korzyści majątkowej prowadzi na
tomiast do pozbawienia sprawcy jedynie owoców jego działalności przestępczej. Beneficjen
tem w obu przypadkach jest Skarb Państwa. Nie ma wątpliwości, że, z punktu widzenia in
teresów fiskusa związanych z egzekucją przepadku, konfiskata mienia byłaby rozwiązaniem 
korzystniejszym – łatwiejszym do orzekania przez sądy i do egzekwowania. Do tej niehuma
nitarnej kary, w obecnym stanie prawnym, nie ma już jednak powrotu. Stanowiłaby nie tyl
ko naruszenie art. 40 Konstytucji RP, ale także art. 3 EKPCz i art. 7 MPPOiP. Byłaby też 
nie do pogodzenia z konstytucyjnymi zasadami dotyczącymi ochrony własności (art. 21 i 64 
ust. 1 Konstytucji RP). Przepadek korzyści majątkowej zawodzi natomiast pokładane w nim 
nadzieje, okazując się instrumentem mało praktycznym43.

Zmiany przepisów regulujących przepadek korzyści majątkowej dowodzą, że pozbawianie 
sprawców wszelkich korzyści, w tym pośrednio pochodzących z ich przestępczej działalności, 
jest jednym z priorytetowych zadań tak dla prawodawcy unijnego, jak i dla polskiego ustawo
dawcy. Prawodawcy poszukują optymalnego normatywnego rozwiązania praktycznych pro
blemów tej instytucji. Zmiany w regulacji przepadku korzyści majątkowej konsekwentnie 
zmierzają więc w kierunku ułatwiania i coraz szerszego zakreślania podstaw do stosowania 
tego instrumentu, pod nośnym hasłem walki z najpoważniejszą, a zwłaszcza zorganizowa
ną przestępczością44. Taki charakter ma też zmiana brzmienia art. 45 § 3 KK, wprowadzona 
z dniem 1.7.2015 r. Przepis nadal nie jest doskonały. Należy się spodziewać jego kolejnych 
modyfikacji. Z każdą kolejną zmianą przepisów art. 45 KK wiąże się ryzyko przekroczenia 
przez przepadek korzyści majątkowej granicy oddzielającej go od konfiskaty mienia. 

Zmiany w regulacji przepadku korzyści majątkowej niepokojąco ciążą ku konfiskacie 
mienia. Niedopuszczenie do przekroczenia przez przepadek korzyści majątkowej cienkiej 
granicy oddzielającej go od konfiskaty mienia jest ważnym zadaniem społeczności europej
skiej45. Uważam, że zagrożenie jest realne. Interes finansowy ma bowiem zarówno dla samej 
Unii, jak i dla państw członkowskich, priorytetowy charakter.

42 Zob. I. Rzeplińska, Konfiskata mienia, s. 77–78.
43 J. Raglewski, Rozdział 6, Przepadek, s. 175, pkt 6.13.
44 Zob. pkt 1–6 Preambuły dyrektywy. 
45 Tak identyfikuję adresatów tego zadania z uwagi na związanie ustawodawców krajowych prawem unijnym 

oraz wyraźnie priorytetowe znaczenie konfiskaty „owoców” przestępstwa dla prawodawcy unijnego. Na temat prze
niesienia obowiązku przestrzegania zasad racjonalnego prawa karnego na poziom ponadnarodowy zob. szerzej 
C. Nowak, Wpływ procesów globalizacyjnych, s. 382–384. 


