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W dniu 21 listopada 2003 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyj o Konwencj  

Antykorupcyjn 1 (dalej: Konwencja). Konwencja stanowi wa ny krok na drodze do 

bardziej sprawnego i skutecznego zwalczania korupcji. Uszczegó awia ona i rozwija 

inne konwencje w sprawie korupcji. Z konwencji prawno-karnych Polska ratyfikowa a 

w szczególno ci Konwencj  o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie 

dochodów pochodz cych z przest pstwa2 Konwencj  prawno-karn  o korupcji3, 

Konwencj  OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy 

publicznych w mi dzynarodowych transakcjach handlowych4. 

Znaczenie Konwencji ONZ w zestawieniu z innymi instrumentami prawa 

mi dzynarodowego w tym zakresie polega w szczególno ci na tym, e zobowi zuje 

ona pa stwa - strony do zwrotu dochodów uzyskanych w drodze przest pstw 

korupcyjnych, równie  w sytuacji, gdy zosta y one umieszczone np. na znajduj cych 

si  na ich terytorium rachunkach bankowych. Jak to stwierdzi  Sekretarz Generalny 

ONZ Kofi Annan dzi ki temu skorumpowani funkcjonariusze publiczni, b  mieli w 

przysz ci mniej mo liwo ci aby ukry  nielegalne dochody”5. 

Konwencja zobowi zuje pa stwa - sygnatariuszy do kryminalizacji - w przewidziany 

w niej sposób - zarówno sprzedajno ci funkcjonariuszy publicznych, jak i 

przekupstwa takiego funkcjonariusza (art. 15). Przy czym w przypadku przekupstwa, 

karalno  musi obejmowa  tak e zagranicznych funkcjonariuszy publicznych i 

funkcjonariuszy organizacji mi dzynarodowych. Natomiast w odniesieniu do 

sprzedajno ci funkcjonariuszy zagranicznych, kryminalizacja jest tylko sugerowana, 

w tym sensie, e Konwencja zobowi zuje tylko pa stwa - strony do rozwa enia 

celowo ci jej wprowadzenia (art. 16). Ponadto w Konwencji przewidziano obowi zek 

kryminalizacji innych czynów umy lnych, ci le zwi zanych z korupcj , takich jak: 

wy udzenie i przyw aszczenie mienia publicznego przez funkcjonariusza publicznego 

                                         
1 Konwencja zosta a przyj ta na 58 posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Tekst Konwencji w 

zyku angielskim na stronach internatowych www.un.org.int 
2 Ratyfikacja 24.05.2000, Dz.U. 2000 Nr 53, poz. 634. 
3 Dz.U. 2002 Nr 126, poz. 1066. 
4 Dz.U. 2001 Nr 23, poz. 264. 
5 Cyt. za sprawozdaniem prasowym z 50./51 obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 
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(art. 17), pranie pieni dzy (art. 23), wywieranie bezprawnych nacisków na s d lub 

wiadków (art. 25). Do czynów, których kryminalizacja jest fakultatywna Konwencja 

zalicza: p atn  protekcj  (handel wp ywami - art. 28), nadu ycie w adzy (art. 19), 

bezpodstawne wzbogacenie si  funkcjonariusza publicznego (art. 20), apownictwo 

w sektorze prywatnym (art. 21), przyw aszczenie mienia w sektorze prywatnym (art. 

22) oraz paserstwo. Wymienione wy ej przepisy Konwencji by y ju  przedmiotem 

analiz6. Z tego wzgl du w dalszym ci gu rozwa  skoncentruj  si  na kwestiach 

zwi zanych z przepadkiem dochodów. 

Przepisy kodeksu karnego 1997 r. dotycz ce rodka karnego w postaci przepadku 

przedmiotów (art. 44 i 45 k.k.) ulega y na przestrzeni ostatnich lat kilkakrotnym 

zmianom, asumpt do których stanowi a nie tylko negatywna ocena ich skuteczno ci, 

lecz równie  potrzeba dostosowania ich tre ci do ratyfikowanych przez Polsk  

konwencji mi dzynarodowych. Przyj cie nowej Konwencji ONZ stawia na porz dku 

dziennym pytanie, czy obowi zuj ce przepisy dotycz ce przepadku korzy ci z 

przest pstwa odpowiadaj  jej wymogom. 

Przepisy dotycz ce konfiskaty dochodów zosta y zawarte w art. 31 Konwencji 

dotycz cym zamra ania, zaj cia i konfiskaty dochodów, przy czym wszystkie w/w 

terminy zosta y zdefiniowane dla potrzeb Konwencji w jej art. 1. 

Definicje ró ni  si  w niektórych punktach od definicji zawartych w innych, 

wcze niejszych dokumentach mi dzynarodowych dotycz cych korupcji, zw aszcza 

Rady Europy, dlatego te  warto je przedstawi . W wietle art. 1 Konwencji mienie 

(property)  to:  aktywa  (assets) ka dego rodzaju, czy to stanowi ce rzeczy o 

charakterze materialnym (corporeal) czy te  niematerialnym (incorporeal), jak 

równie  mienie ruchome (movable), nieruchome (immovable) czy niesamoistne, tzn. 

trwale zwi zane z inn  rzecz  te  (intangible), a tak e tytu y prawne lub dokumenty 

potwierdzaj ce tytu  lub interes prawny w odniesieniu do tych aktywów (legal 

documents or instruments evidencing title to or interest in such assets) (art. 1 lit. d). 

Pod poj ciem po ytków/dochodów z przest pstwa (proceeds of crime), Konwencja 

rozumie ka de mienie (property) bezpo rednio lub po rednio pochodz ce z 

przest pstwa lub osi gni te w drodze pope nienia przest pstwa (art. 1 lit. e). 

                                         
6 Por. C. Nowak: Nowe instrumenty prawa mi dzynarodowego w walce z korupcj  a prawo polskie. 
Pa stwo i Prawo 2003 Nr 2, s. 84 i n. 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci

 3 

Zamra anie (freezing) lub zaj cie (seizure) dochodów, w wietle Konwencji, 

oznacza czasowy zakaz transferu, przeformatowania/ konwertowania (conversion), 

dysponowania lub przekazywania (movement)  mienia  albo  czasowe  wzi cie  w  

zabezpieczenie lub pod kontrol  mienia na podstawie nakazu s dowego lub nakazu 

innego w ciwego organu (art. 1 lit. f). Pod poj ciem konfiskaty (confiscation), które 

obejmuje poj cie przepadku (forfeiture), tam, gdzie ma ono zastosowanie, rozumie 

si  pozbawienie na zawsze mienia na podstawie orzeczenia s du lub innego 

ciwego organu (art. 1 lit. g).  

Obowi zki pa stw sygnatariuszy Konwencji zwi zane z realizacj  konfiskaty 

dochodów z przest pstwa zosta y okre lone w jej art. 31. Konwencja zobowi zuje 

pa stwa - strony do tego by w krajowym systemie prawa przewidzia y, w mo liwie 

najszerszym zakresie rodki niezb dne dla konfiskaty dochodów z przest pstw 

(proceeds of crime) obj tych uregulowaniem konwencji lub mienia (property), 

którego warto  jest równowa na warto ci tych dochodów, a ponadto mienia 

(property), wyposa enia (equipment) lub narz dzi (instrumentalities) u ytych lub 

przeznaczonych do u ycia przy pope nieniu tych przest pstw (art. 31 § 1). 

Pa stwa - strony zobowi zane s  ponadto do podj cia niezb dnych rodków 

umo liwiaj cych identyfikacj , znalezienie, zmro enie i zaj cie w celu konfiskaty 

ka dego wymienionego wy ej dochodu lub mienia, a tak e administrowanie 

zamro onym lub zaj tym mieniem (art. 31 § 2 i 3). Je eli dochody zostan  

przerobione/przetworzone (transformed) lub przeformatowane/skonwertowane 

(converted) w ca ci lub w cz ci w inne mienie, to w tej nowej formie podlega  

 zamro eniu, zaj ciu lub konfiskacie (art. 31 § 4). Podkre la si  równocze nie, 

e w przypadku gdy dochody z przest pstw, których dotyczy niniejsza Konwencja 

zosta y trwale zwi zane (intermingled) z mieniem pochodz cym z legalnych róde , 

mienie zabezpieczone b dzie mog o by  przedmiotem konfiskaty tylko do ustalonej 

warto ci dochodów z przest pstwa (art. 31 § 5). 

Konfiskacie oraz w/w rodkom maj cym na celu jej umo liwienie, podlega  b dzie 

tak e zysk (income) i  inne  korzy ci  (benefits) pochodz ce z dochodów/po ytków z 

przest pstwa lub mienia, w które te dochody z przest pstwa zosta y 

przetworzone/przerobione (transformed) lub przeformatowane (converted), lub z 

którymi zosta y na trwale zwi zane (art. 31 § 5).Ka de pa stwo b ce 
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sygnatariuszem Konwencji zobowi e si  ponadto w ramach uregulowanej w art. 55 

Konwencji wspó pracy mi dzynarodowej przy konfiskacie dochodów do udost pnienia 

lub zaj cia, na danie s dów lub innych w ciwych organów, dokumentów 

bankowych, finansowych lub handlowych. Konwencja wyra nie przy tym stanowi, e 

tajemnica bankowa nie mo e by  przeszkod  do podj cia takich czynno ci (art. 31 pkt 

7). 

Poza powy szymi przepisami Konwencji, które maj  dla jej sygnatariuszy charakter 

obligatoryjny, przewiduje si  kilka dalszych obowi zków o charakterze 

fakultatywnym. I tak pa stwa strony powinny rozwa , wprowadzenie do krajowego 

porz dku prawnego mo liwo ci dania by sprawca wykaza , e podejrzane mienie 

podlegaj ce konfiskacie pochodzi z legalnego ród a. Zastrzega si , przy tym, e 

wymóg ten mo e by  spe niony przez Pa stwa - strony Konwencji w takim zakresie, 

w jakim pozostaje on w zgodzie z podstawowymi zasadami systemu prawa 

wewn trznego oraz istot  procedur s dowych lub innych (art. 31 pkt 8) oraz nie 

pozostaje w kolizji z prawami, b cych w dobrej wierze, osób trzecich (art. 31 pkt 

9). 

Wymogom zawartym w omawianym przepisie Konwencji towarzyszy ponadto 

generalne zastrze enie, e wszelkie przewidziane w nim rodki powinny sta  si  

przedmiotem wyra nych regulacji krajowych i by  zgodnie z nimi przez Pa stwo - 

stron  wykonywane (art. 31 pkt 10). 

Niezale nie od w/w przepisów dotycz cych rozumienia przychodów i zakresu mienia 

podlegaj cego zaj ciu lub konfiskacie omawiana Konwencja zawiera ca y rozdzia  V 

po wi cony odzyskiwaniu mienia (asset recovery). W rozdziale tym, podkre la si  

ju  na wst pie, e zwrot mienia, zgodnie z jego przepisami, stanowi podstawow  

zasad  omawianej Konwencji i e pa stwa jej sygnatariusze s  w tym zakresie 

zobowi zane zapewni  sobie wzajemnie najwy szy stopie  wspó pracy i pomocy 

(art. 51). W przepisie art. 52 po wi conym zapobieganiu i wykrywaniu 

transferowania dochodów z przest pstwa do innych krajów zobowi zuje si  pa stwa 

- strony Konwencji zgodnie z przepisami s cymi zapobieganiu prania dochodów 

(art. 14 Konwencji) do: podj cia koniecznych rodków umo liwiaj cych: danie od 

instytucji finansowych identyfikacji klientów, którzy deponuj  na rachunkach 

bankowych wysokie kwoty pieni ne, sprawdzanie rachunków bankowych osób, 
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które pe ni y lub nadal pe ni  wysokie funkcje publiczne, jak równie  cz onków ich 

rodzin i innych bliskich osób. Zastrzega si  równocze nie, e dzia ania te maj  

 wykrywaniu podejrzanych transakcji w celu zawiadamiania odpowiednich 

adz i nie powinny by  regulowane w sposób uniemo liwiaj cy instytucjom 

finansowych prowadzenie interesów z dzia aj cymi legalnie klientami (art. 52 pkt 1). 

W celu u atwienia stosowania przewidzianych wy ej rodków Konwencja 

zobowi zuje ka de pa stwo cz onkowskie do wprowadzenia, w zgodzie z prawem 

krajowym, rodków przeciwko praniu pieni dzy sugerowanych przez ró ne 

organizacje mi dzynarodowe. rodki te mog  polega  w szczególno ci na: 

sporz dzaniu wykazów kategorii osób fizycznych i prawnych, których rachunki w 

instytucjach finansowych, podlegaj cych jurysdykcji danego pa stwa, powinny 

podlega  szczególnemu trybowi monitorowania, sporz dzaniu wykazu typów 

rachunków i transakcji, na które nale y zwraca  szczególn  uwag , oraz 

odpowiednich procedur otwierania rachunków, ich prowadzenia i przechowywania 

dokumentacji, u atwiaj cych takie monitorowanie (art. 52 pkt 2, lit. a). Obowi zek ten 

obejmuje te , w miar  potrzeby, notyfikacj  instytucji finansowych pozostaj cych w 

ramach jurysdykcji danego pa stwa cz onkowskiego - z w asnej inicjatywy lub na 

danie innego pa stwa - o danych identyfikacyjnego okre lonej osoby fizycznej lub 

prawnej wobec której rachunków powinno dodatkowo by  przewidziane takie 

monitorowanie (art. 52 pkt 2 lit. b). Sygnatariusze Konwencji zobowi zuj  si  

ponadto do zastosowania rodków obliguj cych instytucje finansowe do 

przechowywania dokumentacji bankowej wskazanych wy ej osób przez okre lonych 

czas. Dokumentacja ta powinna uwzgl dnia  co najmniej dane pozwalaj ce na 

identyfikacj  klienta, i gdy to mo liwe równie  beneficjanta transakcji. 

Pa stwa powinny równie  uniemo liwia  tworzenie banków wirtualnych, nie- 

powi zanych formalnie z adn  grup  finansow  spe niaj  wymogi odpowiednich 

regulacji prawnych, a tak e rozwa  zakazanie instytucjom finansowych 

nawi zywania relacji handlowych z zagranicznymi bankami, które umo liwiaj  takim 

bankom wirtualnym wykorzystywanie w asnych rachunków (art. 52 pkt. 4). 

Ka de pa stwo powinno ponadto rozwa  celowo  wprowadzenia systemu 

deklarowania dochodów przez publicznych funkcjonariuszy oraz odpowiednich 

sankcji za niedope nienie tego obowi zku. Powinno nadto stworzy  mo liwo  
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udost pniania o wiadczenie o posiadanych dochodach w ciwym w adzom innego 

pa stwa dla potrzeb prowadzonego post powania o zwrot dochodów z przest pstw 

przewidzianych w niniejszej Konwencji, dla celów dowodowych lub dla 

rozpatrywania roszcze  osób trzecich (art. 52 pkt. 5). Obowi zek ten powinien 

obejmowa  równie  podj cie niezb dnych rodków obliguj cych funkcjonariusza 

publicznego do informowania w ciwego organu o ka dym swoim dost pie do 

konta finansowego w innym pa stwie, jak równie  zobowi zuj cych go do 

przechowywania dokumentacji dotycz cej tego rachunku (art. 52 § 2 pkt. 6). 

Przepis art. 53 Konwencji nak ada na jej sygnatariuszy szereg obowi zków 

umo liwiaj cych bezpo rednie odzyskiwanie mienia. W szczególno ci pa stwo - 

strona Konwencji zobowi zane jest do umo liwienia poszkodowanemu pa stwu 

wyst powanie przed w asnymi s dami z pozwem cywilnym o ustalenie tytu u 

asno ci lub z pozwem o wydanie mienia, którego to pa stwo zosta o pozbawione 

w wyniku przest pstwa (art. 53 lit. a). Nale y te  stworzy  mo liwo ci prawne 

na enia na osoby, które pope ni y przest pstwo konwencyjne obowi zku 

naprawienia lub wynagrodzenia szkody (to pay compensation or damages) na rzecz 

poszkodowanego pa stwa (art. 53 lit. b). Pa stwa - strony Konwencji powinny 

równie  dopu ci  mo liwo  uzyskania przez inne pa stwo w orzeczeniu o 

konfiskacie potwierdzenia, e ma ono tytu  w asno ci do mienia pochodz cego z 

pope nionego przest pstwa okre lonego w niniejszej Konwencji (art. 53 lit. c).  

Przepis artyku  54 zajmuje si  regulacj  mechanizmów odzyskiwania mienia 

poprzez mi dzynarodow  wspó prac  w zakresie konfiskat. 

W przepisie tym, w szczególno ci, Konwencja zobowi zuje pa stwa sygnatariuszy 

do wykonywania przez ich w ciwe organy, orzecze  s dów innego pa stwa, w 

przedmiocie konfiskaty dochodów i mienia pochodz cych z przest pstwa (art. 54 § 1 

lit. a). Na pa stwach - stronach Konwencji spoczywa  te  b dzie obowi zek 

stworzenia ram prawnych do tego by ich s dy lub inne organy maj ce jurysdykcj , 

mog y orzec konfiskat  dochodów równie  obcego pochodzenia, przy okazji 

rozpatrywania spraw w przedmiocie prania pieni dzy lub innego przest pstwa 

konwencyjnego (art. 54 § 1 lit. b). 
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Pa stwom sygnatariuszom poddano równie  pod rozwag  wprowadzenie 

mo liwo ci orzeczenia konfiskaty dochodów, w tych sprawach, w których nie dosz o 

do wydania wyroku skazuj cego przez s d karny z powodu mierci osoby 

podejrzanej, jej ucieczki albo nieobecno ci wywo anej inn  przyczyn  (art. 54 § 1 lit. 

c). 

W ramach wzajemnej pomocy prawnej przewidzianej w § 1 art. 54 Pa stwa - 

sygnatariusze Konwencji powinny dopuszcza  mo liwo  zamro enia lub zaj cia 

mienia przez w asne organy, nie tylko na podstawie postanowienia nakazuj cego 

zamro enie lub zaj cie, wydanego przez s d lub inny w ciwy organ obcego 

pa stwa, ale nawet bez takiego postanowienia, je eli w ocenie pa stwa 

realizuj cego wniosek, w ka dym z wymienionych przypadków istniej  rozs dne 

podstawy (reasonable basis) do podj cia takiego dzia ania oraz uzasadnione 

przypuszczenie, e mienie to b dzie ostatecznie przedmiotem konfiskaty o której 

mowa w § 1 lit. a tego przepisu (art. 54 § 2 lit. a i b). Do rozwa enia pa stw - stron 

Konwencji pozostawia si  ponadto wykorzystanie regulacji dotycz cych 

wykonywania obcego nakazu aresztowania, postanowienia o przedstawieniu 

zarzutów lub aktu oskar enia o przest pstwo zwi zane z uzyskaniem takiego 

dochodu, dla stworzenia podstaw prawnych dla zabezpieczenia mienia w celu jego 

pó niejszej konfiskaty. 

Mi dzynarodowej wspó pracy w celu konfiskaty po wi cony jest art. 55 Konwencji. 

W wietle tego przepisu ka de pa stwo, b ce sygnatariuszem Konwencji, które 

otrzyma wniosek od innego pa stwa maj cego jurysdykcj  w zakresie orzekania 

konfiskaty znajduj cych si  na jego terytorium mienia lub dochodów, pochodz cych 

z przest pstwa konwencyjnego, zobowi zuje si  albo do wyst pienia do swych 

ciwych organów z wnioskiem o wydanie orzeczenia o konfiskacie oraz do 

pó niejszego jego wykonania (art. 55 § 1 pkt. a), albo do przekazania temu 

organowi orzeczenia o konfiskacie znajduj cego si  na jego terytorium mienia, 

wydanego przez s d pa stwa wnioskuj cego (art. 55 § 1 pkt. b), w celu jego 

wykonania. Ponadto, ka de pa stwo - strona Konwencji na wniosek innego pa stwa 

- podejmie wszelkie rodki niezb dne do identyfikacji, wykrycia, zamro enia lub 

zaj cia mienia, dochodów, wyposa enia lub narz dzi przest pstwa w rozumieniu 

art. 31 § 1 Konwencji w celu umo liwienia wykonania orzeczenia o konfiskacie 
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wydanego przez pa stwo wnioskuj ce lub pa stwo, do którego wniosek o pomoc 

zosta  skierowany (art. 55 § 2). Przepis ten przewiduje te , i  do wzajemnej pomocy 

prawnej w zakresie konfiskaty dochodów stosuje si  mutatis mutandis przepisy art. 

46 §15, a tak e dok adnie okre la co powinny zawiera  wnioski o pomoc prawn  w 

tym zakresie (art. 55 § 3 lit. a)7. W przypadku, gdy konfiskata ma nast pi  na 

podstawie orzeczenia s du innego pa stwa do wniosku do cza si  kopi  tego 

orzeczenia z potwierdzeniem jego prawomocno ci, opis faktyczny oraz informacj  

co do zakresu w jakim wnioskuje si  konfiskat  oraz ewentualnie dowód, e 

orzeczenie w przedmiocie konfiskaty zosta o odpowiednio notyfikowane osobom 

trzecim, b cym w dobrej wierze (art. 55 § 3 lit. b). 

W przepisie tym przewiduje si  ponadto, e realizacja wniosku odbywa si  na 

podstawie prawa krajowego pa stwa sygnatariusza Konwencji oraz dwustronnych i 

wielostronnych umów lub porozumie  wi cych pa stwo wnioskuj ce z pa stwem, 

do którego skierowano wniosek8. 

Fakt jednak, e przepisy innych umów pozwalaj  pa stwu na niewykonania 

wniosków innych pa stw dotycz cych wspó pracy w zakresie konfiskaty mienia i 

dochodów z przest pstwa, nie zwalnia pa stwa strony Konwencji od ich wykonania. 

W wietle art. 55 § 6 Konwencji nawet w przypadku, gdy z której  z 

dotychczasowych umów mi dzynarodowych wynika warunkowy charakter takiej 

wspó pracy, przepisy niniejszej Konwencji stanowi  konieczn  i wystarczaj  baz  

traktatow  dla tej wspó pracy. Konwencja przewiduje mo liwo  odmowy lub 

zawieszenia realizacji wniosku o wspó prac  w bardzo w skim zakresie. A 

mianowicie, tylko wtedy, gdy pa stwo do którego skierowany jest wniosek nie 

otrzyma terminowo wystarczaj cych dowodów uzasadniaj cych realizacj  wniosku o 

przepadek albo gdy mienie jest minimalnej warto ci (art. 55 § 7). Zawsze jednak 

podj cie decyzji o odmowie powinno poprzedza  stworzenie mo liwo ci pa stwu 

wnioskuj cemu do przedstawienia dodatkowych racji przemawiaj cych za realizacj  

wniosku (art. 55 § 8). Zastrzega si  równocze nie, e przepisy tego artyku u 

                                         
7 Na przyk ad opis mienia podlegaj cego konfiskacie, jego warto , i o ile to mo liwe wskazanie 
miejsca, w którym si  znajduje to mienie i inne dane faktyczne konieczne dla uzyskania orzeczenia 
lub klauzuli wykonalno ci konfiskaty. 
8 Kopie (lub opis) wszystkich obowi zuj cych w tym zakresie krajowych i mi dzynarodowych regulacji 
prawnych powinny by  dostarczone Sekretarzowi Generalnemu ONZ, który to organ nale y ponadto 
informowa  o ka dej zmianie ich tre ci (art. 55 § 4 i 5). 
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Konwencji nie powinny by  interpretowane jako naruszaj ce prawa b cych w 

dobrej wierze osób trzecich (art. 55 § 9). W wietle przepisów art. 56 pa stwa -

strony Konwencji mog  prowadzi  specjaln , ci lejsz  wspó prac  z innymi 

pa stwami, polegaj  w szczególno ci na wymienianiu, nawet bez formalnego 

wniosku, takich informacji na temat po ytków z przest pstwa, które umo liwi  lub 

atwi  wszczynanie lub prowadzenie post powa  przygotowawczych lub 

dowych, a tak e uproszcz  pa stwom wyst powanie z wnioskiem o pomoc 

prawn .  

W przepisie art. 57 uregulowana zosta a kwestia zwrotu (return) (w czaj c w to 

zwrot w cicielowi prawnemu) i rozporz dzenia (disposal) mieniem, 

skonfiskowanym na podstawie przepisów z art. 31 i 55 Konwencji. 

Generalnie przyjmuje si , e pa stwa sygnatariusze Konwencji maj  obowi zek 

stworzy  ramy prawne dla zwrotu skonfiskowanego mienia do pa stwa, które 

wyst pi z takim wnioskiem, bior c pod uwag  prawa osób trzecich bone vide. 

Obowi zuj ce w tym zakresie zasady szczegó owe uzale nione s  jednak od 

rodzaju przest pstwa, z którego pochodzi dochód. 

I tak w sytuacji, gdy dochód pochodzi z przest pstwa wy udzenia i przew aszczenia 

mienia publicznego albo wi e si  z praniem dochodu z takiego przest pstwa (art. 

17 i 24 Konwencji), pa stwa sygnatariusze Konwencji realizuj ce wniosek o pomoc 

prawn  w trybie art. 55 Konwencji na podstawie prawomocnego orzeczenia 

wydanego w pa stwie wnioskuj cym, (który to warunek mo e by  zawieszony przez 

pa stwo wykonuj ce wniosek), b  mia y obowi zek zwróci  skonfiskowane 

mienie, w zakresie obj tym wnioskiem, zgodnie z przepisami Konwencji i prawem 

krajowym (art. 57 § 3 lit. a). 

W przypadku innych przest pstw, Pa stwo wykonuj ce wniosek zwróci takie dochody, 

na podstawie prawomocnego orzeczenia wydanego w pa stwie wnioskuj cym (który 

to warunek mo e by  przez pa stwo wykonuj ce zawieszony), je li pa stwo 

wnioskuj ce, w rozs dny sposób wyka e, swoje wcze niejsze prawa w asno ci do 

skonfiskowanego mienia lub gdy pa stwo wykonuj ce wniosek uzna szkody pa stwa 

wyst puj cego z wnioskiem za podstaw  zwrotu skonfiskowanego mienia (art. 57 § 3 

lit. b). We wszystkich pozosta ych przypadkach, podejmuj c decyzj  co do zwrotu 
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skonfiskowanego mienia, pa stwo - strona Konwencji powinno daj c priorytet 

zwrotowi skonfiskowanego mienia pa stwu wnioskuj cemu, wzi  te  pod uwag  

mo liwo  zwrotu tego mienia ostatniemu prawnemu w cicielowi lub potrzeb  

wynagrodzenia szkody osobom pokrzywdzonym przest pstwem. Gdy zachodzi taka 

potrzeba, pa stwo wykonuj ce wniosek mo e potr ci  - w rozs dnych rozmiarach - z 

warto ci skonfiskowanego i podlegaj cego zwrotowi mienia koszty zwi zane z 

podj tymi w tym celu procedurami dochodzeniowymi i s dowymi, chyba, e pa stwa 

ustal  inaczej (art. 57 § 4). 

Pa stwa takie mog  równie  bra  pod uwag  potrzeb  zawierania specjalnych 

porozumie  lub wzajemnie akceptowanych uzgodnie  (arrangements) co do 

ostatecznego rozporz dzenia skonfiskowanym mieniem i jego zwrotu (art. 57 §5). 

Konwencja, w postanowieniach ko cowych tego dzia u podkre la silnie obowi zek 

wspó pracy pa stw sygnatariuszy maj cej na celu zapobieganie i zwalczanie 

transferowania dochodów z przest pstw. Ponadto poddaje pod rozwag  pa stw 

sygnatariuszy utworzenie specjalnego organu wywiadu finansowego, 

upowa nionego do zbierania, analizowania i przekazywania w ciwym organom 

informacji o podejrzanych transakcjach (art. 58). Zach ca si  ponadto pa stwa 

strony - Konwencji do zawierania innych bilateralnych i multilateralnych umów lub 

porozumie  maj cych na celu zwi kszanie skuteczno ci wspó pracy 

mi dzynarodowej w realizacji zada  okre lonych w tym rozdziale Konwencji (art. 

59). 

2. Podejmuj c prób  oceny stopnia zgodno ci naszego prawa z przepisami 

niniejszej Konwencji podkre li  na wst pie nale y, e kodeks karny z 1997 r. nie 

zna kary konfiskaty mienia, niemniej nale y przyj , e przepisy dotycz ce rodka 

karnego w postaci „ przepadku”, o którym mowa w art. 38 pkt. 4 oraz w art. 44 i 45 

k.k. pe ni  podobn  funkcj , jak w innych krajach kara konfiskaty. Zreszt  sama 

Konwencja podkre la, e gdy mowa o konfiskacie nale y pod tym poj ciem 

ewentualnie rozumie  równie  „przepadek” (forfeiture) (por. art. 1). W polskiej 

literaturze przedmiotu zwraca si  te  uwag , e przepadek korzy ci po rednio 

pochodz cych z przest pstwa, najbardziej przypomina znan  polskiemu 

ustawodawstwu do 1990 r. kar  dodatkow  konfiskaty mienia. Dotyczy to zw aszcza 

sytuacji, gdy chodzi o pochodz  z przest pstwa korzy  maj tkow  znacznej 
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warto ci. ze wzgl du na obowi zuj ce wówczas domniemania9. Porównanie to nie 

wydaje si  by  do ko ca trafne, gdy  w praktyce s dów polskich pod rz dami k.k. z 

1969 r. kara konfiskaty oznacza a przepadek mienia w razie skazania sprawcy za 

okre lone przest pstwa bez potrzeby wykazywania jakiegokolwiek zwi zku 

pomi dzy posiadanym i obj tym konfiskat  mieniem a przest pstwem. Je eli wi c w 

ogóle mo na by o wówczas mówi  o domniemaniu, to raczej w potocznym tego 

owa znaczeniu, nie dopuszczaj cym mo liwo ci jego obalenia. 

Zakres „dochodów” podlegaj cych przepadkowi w wietle k.k. w du ym stopniu 

pokrywa si  z poj ciem dochodów oraz mienia pochodz cymi z przest pstwa, 

aczkolwiek polskie uregulowanie, co do sposobu i stopnia szczegó owo ci istotnie 

ró ni si  od uregulowania konwencyjnego.  

Przepisy art. 44 oraz art. 45 w obecnym brzmieniu10 mówi  o: podlegaj cych 

przepadkowi przedmiotach lub ewentualnie ich równowarto ci (art. 44), albo o 

korzy ci maj tkowej osi gni tej z przest pstwa, nie podlegaj cej przepadkowi 

przedmiotów lub równowarto ci tej korzy ci (art. 45). 

W pierwszej grupie obiektów podlegaj cych przepadkowi wyró nia si : 

1) przedmioty pochodz ce bezpo rednio z przest pstwa (art. 44 § 1), 

2) przedmioty, które s y lub by y przeznaczone do pope nienia przest pstwa 

(§ 2), 

3) równowarto  przedmiotów (§ 4), o których mowa w § 1 i 2, 

4) przedmioty, w przypadku których wytwarzanie, posiadanie, obrót, przesy anie, 

przenoszenie lub przewóz jest zakazane (§ 6). 

Nale y doda , e kodeks nie definiuje tego co nale y uwa  za „przedmiot” 

pochodz cy bezpo rednio z przest pstwa albo s cy lub przeznaczony do 

pope nienia przest pstwa.  

                                         
9 L. Gardocki: Prawo karne. 9 wydanie. C.H. Beck Warszawa 2003 s. 169. Domniemanie, e mienie, 
które sprawca obj  we w adanie lub do którego naby  jakikolwiek tytu  w chwili czynu lub po jego 
dokonaniu, stanowi korzy  maj tkow  uzyskan , co najmniej po rednio z przest pstwa, a tak e 
domniemanie, e mienie przeniesione przez sprawc  na osoby trzecie stanowi korzy  uzyskan  z 
pope nienia przest pstwa. 
10 Tzn. w brzmieniu ustalonym ustaw  Dz.U. z 2003 Nr 111, poz. 1061. 
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Przez „korzy  maj tkow ” osi gni  z przest pstwa w wietle art. 45 rozumie si  

zarówno korzy  osi gni  bezpo rednio jak i po rednio. Ponadto art. 115 § 4 k.k. 

stanowi, e korzy ci  maj tkow  jest korzy  zarówno dla siebie jak i kogo innego. 

W doktrynie oraz orzecznictwie korzy  maj tkowa interpretowana jest szeroko jako 

ka dy przyrost maj tku tzn. zwi kszenie jego aktywów lub zmniejszenie pasywów11. 

Korzy  mo e przybra  wi c posta  przedmiotu, mienia nie b cego przedmiotem 

jak i ka  inn . Nale y w zwi zku z tym uzna , e poj cie przedmiotu i korzy ci z 

przest pstwa, bior c pod uwag  fakt, e przepadkowi mo e równie  podlega  ich 

równowarto , jest rozumiane równie szeroko jak dochód lub mienie pochodz ce z 

przest pstwa w rozumieniu Konwencji.  

Niemniej jednak brak bardziej szczegó owych uregulowa  mo e powodowa  

trudno ci z ustaleniem, co powinno w konkretnym przypadku podlega  przepadkowi. 

W sytuacji sprzeda y za zani on  cen  nieruchomo ci, stanowi cej form apówki. 

Czy korzy ci  jest sama nieruchomo  lub jej warto , czy tylko ró nica mi dzy 

zap acon  za ni  cen , a cen  rynkow . Czy za ewentualny zysk/dochód (income), 

o którym mowa w art. 31 § 6 Konwencji, mo na uzna  dochody z najmu kupionej w 

ten sposób nieruchomo ci? Czy nale oby za zysk w rozumieniu tego przepisu 

przyj  równie  procenty od pieni dzy zaoszcz dzonych na kupnie, gdyby w ciciel 

nieruchomo ci je posiada  i zdeponowa  w banku? Aczkolwiek kwestia ta nie 

doczeka a si  ostatecznego wyja nienia, doktryna wydaje si  sk ania  do przyj cia 

pogl du, e w wietle obowi zuj cych przepisów, wysoko  orzekanego przepadku 

korzy ci osi gni tej po rednio musi ogranicza  si  do wysoko ci korzy ci, któr  

sprawca osi gn  bezpo rednio w wyniku pope nienia przest pstwa12. 

Natomiast w drodze interpretacji przepisu art. 44 k.k., mo na przyj e 

przepadkowi mo e podlega  równie  sam przedmiot, w przypadku gdy zosta  on 

przerobiony lub przeformatowany, a nie tylko ewentualnie równowarto  

pierwowzoru. Niemniej jednak, zak adaj c, e przepisy w tej materii powinny by  

precyzyjne, lepiej by by o, gdyby ustawa rozstrzygn a t  kwesti  wprost. Uwaga ta 

                                         
11 Podawano przyk ady, e korzy  mo e by  przyj ta w formie pieni dzy, podarunku, zawarcia 
umowy kupna po ni szej cenie lub udzielenia po yczki ni ej oprocentowanej ni  to przyj te na rynku, 
przyj cia wynagrodzenia nie odpowiadaj cego nak adowi pracy. Por. m.in. A.Zoll (w:) Kodeks karny. 
Cz  szczególna. Komentarz do art. 117-277. red. A. Zoll. Zakamycze 1999, s. 753. 
12 Por. B. Zygmont, Konfiskata mienia a przepadek korzy ci maj tkowych. Prokuratura i Prawo 2001 
Nr 11 s. 30. 
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odnosi si  te  do sytuacji, gdy podlegaj ce przepadkowi mienie zosta o trwale 

po czone z mieniem z legalnego ród a. Przepis art. 44 § 7 ogranicza si  do 

stwierdzenia przepadku udzia u wtedy, gdy mienie podlegaj ce przepadkowi 

pozostaje we wspó asno ci, co w pewnym zakresie mo e pokrywa  si  z sytuacj  

o której mowa w art. 31 § 5 Konwencji. Nie wyja nia jej jednak wyra nie do ko ca, 

bo przecie  mienie trwale z czone mo e w ca ci nale  do sprawcy, niemniej 

cz ciowo tylko pochodzi  z przest pstwa.  

Warto te  wspomnie , e dla wype nienia znamion przest pstw przewidzianych w 

art. 228 i 229 k.k. wystarczaj ce jest aby sprawca osi gn  korzy  osobist . W 

zwi zku z tym nasuwa si  pytanie, czy przepadkowi powinna podlega  korzy  

maj tkowa wynikaj  z korzy ci osobistej osi gni tej przez sprawc , której 

bezpo rednim beneficjantem nie jest on sam, lecz inna osoba z nim zwi zana. Na 

przyk ad sprawca otrzyma apówk  w formie tytu u honorowego, który umo liwia  

poprzez zwi zane z tym tytu em wp ywy, o których sprawca wiedzia , na za atwienie 

dobrze p atnej posady dla swojej kochanki. Wydaje si , e w takim przypadku 

mo na by mówi , e sprawca uzyska  zarówno korzy  osobist  dla siebie (bo tytu  

ten nie daje si  wprost przeliczy  na pieni dze) jak i maj tkow  dla innej osoby (przy 

yciu wp ywów zwi zanych z tytu em), która to ostatnia korzy  w my l przepisu 

art. 115 § 4 k.k. powinna podlega  przepadkowi. 

Ten i inne problemy jak ju  wspomniano mog yby by  w niektórych przypadkach 

rozwi zane w drodze wyk adni polskiego prawa w sposób zgodny z szerokim 

rozumieniem przez Konwencj  „dochodów z przest pstwa”. Niemniej de lege 

ferenda mo na mie  w tpliwo ci, czy nawet po ratyfikacji Konwencji, zak adaj c e 

jej przepisy mog  by  stosowane bezpo rednio, powinno to mie  miejsce. W 

zwi zku z faktem, e poruszamy si  na gruncie prawa karnego celowe wydaje si  

rozwa enie uszczegó owienia odpowiednich norm kodeksowych. 

Równie  porównanie rozumienia przedmiotów s cych lub przeznaczonych do 

pope nienia przest pstwa w polskim k.k. z uregulowaniem konwencyjnym w tym 

zakresie, nasuwa w tpliwo ci co do pe nego pokrywania si  zakresu tych poj . W 

Konwencji mówi si  w tym kontek cie o „wyposa eniu i narz dziach u ytych lub 

przeznaczonych do pope nienia przest pstwa”. Nie ma wprawdzie w tpliwo ci, e 
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poj cie przedmiotów jest na tyle szerokie, e obejmuje poj cie „narz dzia”, nie 

ka dy jednak element wyposa enia mo e by  uznany za przedmiot. 

Niektóre polskie uregulowania k.k. dotycz ce przepadku korzy ci id  dalej ni  

standard minimalny przewidziany w Konwencji. Dotyczy to zw aszcza 

wspomnianego ju  wy ej przeniesienia ci aru dowodu, który w wietle Konwencji 

ma charakter fakultatywny. To znaczy, e Konwencja pozostawia ustawodawcy 

krajowemu wybór, czy przyj  to rozwi zanie, czy te  poprzesta  na regulacjach 

dotychczasowych. 

Zobowi zania konwencyjne dotycz ce zakresu kryminalizacji przest pstw, z których 

mo e pochodzi  korzy  podlegaj ca przepadkowi pokrywaj  si  z zakresem 

kryminalizacji przyj tym w k.k., co m.in. sta o si  wskutek przyj cia przez Polsk  ju  

wcze niej mi dzynarodowych standardów antykorupcyjnych.  

Przepisy dotycz ce sprzedajno ci i przekupstwa osób pe ni cych funkcje publiczne 

w pa stwie obcym lub organizacji mi dzynarodowej zosta y wprowadzone do k.k. w 

2000 r. w ramach implementacji prawa europejskiego oraz konwencji OECD (art. 

228 § 6 i art. 229 § 5 k.k.). 

W polskim kodeksie karnym brak jest jednak wyodr bnionych, specyficznych 

przepisów, które penalizowa yby korupcj  zwi zan  z wy udzeniami i 

przyw aszczeniami funduszy publicznych w rozumieniu art. 17-23 Konwencji. Czyny 

takie podlegaj  karze na postawie przepisów dotycz cych korupcji (czynnej lub 

biernej13) lub przepisów dot. przest pstw przeciwko mieniu, przeciwko prawid owo ci 

obrotu gospodarczego, a tak e przest pstw „urz dniczych”, których podmiotem w 

wietle art. 115 § 19 k.k. mo e by  tak e podmiot zagraniczny14. Wobec takich osób 

mo e by  orzeczony przepadek korzy ci z przest pstwa, przepisy bowiem art. 44 i 

45 k.k. maj  zastosowanie w przypadku wszystkich typów przest pstw.  

                                         
13 Por. B. Kunicka-Michalska: Wy udzenia i korupcja w administracji publicznej w Polsce (w:) Fraude y 
corrupcion en la administracion publica. Salamnca 2002, s. 52. H. Pracki podaje tu przyk ad z praktyki 

dowej, kiedy sprawca wysoki funkcjonariusz MON przyj  korzy  maj tkow  w cznej kwocie 
65 000 z  jako rzekome wynagrodzenia za konsultacje ekonomiczno-prawne, których w rzeczywisto ci 
nie udzieli . Dla ukrycia tej transakcji wprowadzono po redników. rodki te pochodzi y w istocie z 
rodków publicznych i stanowi y ich wy udzenie. H. Pracki: Zwi zek mi dzy wy udzeniem rodków 

publicznych a korupcj . (w:) Fraude y corrupcion en la administracion publica. Salamnca 2002, s. 150. 
14 § 19 dodany ustaw  z 13 czerwca 2003, Dz.U. 2003 Nr 111, poz. 1061. 
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Kodeks post powania karnego poza przepisami dotycz cymi przeszukania oraz 

zatrzymania rzeczy podlegaj cych przepadkowi (rozdzia  25 k.p.k.) zawiera kilka 

przepisów dotycz cych realizacji wniosków o wydanie przedmiotów uzyskanych w 

wyniku przest pstwa w obrocie mi dzynarodowym.  

W wietle art. 585 pkt. 3 k.p.k. w drodze pomocy prawnej mog  by  dokonywane 

niezb dne czynno ci post powania karnego polegaj ce m in. na przeszukiwaniu 

pomieszcze , zaj ciu przedmiotów i wydawaniu przedmiotów za granic . Odmowa 

dokonania w/w czynno ci jest dopuszczalna w przypadku gdyby dana czynno ci 

by aby sprzeczna z zasadami porz dku prawnego RP albo narusza aby jej 

suwerenno  (art. 588 ust. 2). Do czynno ci procesowych dokonywanych na 

wniosek s du lub prokuratora pa stwa obcego stosuje si  ustawy polskie. Nale y 

jednak uczyni  zado yczeniom tych organów, aby zastosowa  szczególny tryb 

post powania lub szczególn  form , je eli nie jest to sprzeczne z zasadami 

porz dku prawnego RP (§ 4). 

W wietle art. 593 s du lub prokuratorzy zg aszaj  za po rednictwem MS wnioski o 

wydanie z terytorium pa stwa obcego przedmiotów uzyskanych przez sprawc  w 

wyniku przest pstwa. W art. 601 k.p.k. zastrzega si , e w razie takiego wydanie 

przekazane przez pa stwo obce przedmioty uzyskane w wyniku przest pstwa 

zwraca si  je eli przy ich wydaniu zastrze ono zwrot.  

Przepis art. 607 k.p.k. przewiduje, e w razie wydania przedmiotów na wniosek 

pa stw obcych, do rozstrzygania wniosków pa stwa obcego dotycz cych wydania 

przedmiotów uzyskanych w wyniku przest pstwa, jest w ciwy prokurator lub s d w 

zale no ci od tego, do czyjego rozporz dzenia przedmioty te zosta y zdeponowane. 

Nale y równocze nie podkre li , i  dostosowuj c nasze prawo do wymogów 

Konwencji RE o praniu dochodów ustaw  z dnia 4.02.2002 r.15 znowelizowano art. 

609 k.p.k. rozszerzaj c mo liwo  wykonania w Polsce orzecze  obcych s dów 

skazuj cych na inne ni  kara pozbawienia wolno ci rodki karne (art. 609 § 2 k.p.k.). 

Mi dzy innymi chodzi tu wykonania prawomocnych orzecze  dotycz cych 

przepadku mienia, które mo e mie  zastosowanie w odniesieniu do osób maj cych 

w Polsce maj tek. 

                                         
15 Dz.U. 2000 Nr 93, poz. 1027. 
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W wietle art. 610 k.p.k. w razie prawomocnego orzeczenia przepadku przez s d 

polski wobec osoby posiadaj cej mienie za granic  upowa niono s d w ciwy do 

wykonania rodka do wyst pienia za po rednictwem Ministra Sprawiedliwo ci z 

wnioskiem do w ciwego organu pa stwa, na terytorium, którego osoba posiada 

mienie o wykonanie orzeczenia (§ 4 art. 610). 

Podobnie w razie otrzymania wniosku pa stwa obcego o przej cie do wykonania 

wydanego przez s d polski prawomocnego orzeczenia przepadku wobec osoby 

posiadaj ce mienie w tym pa stwie, Minister Sprawiedliwo ci zwraca si  do 

ciwego s du o wydanie postanowienia w przedmiocie dopuszczalno ci 

przekazania orzeczenia do wykonania za granic  (§ 5 art. 610 k.p.k.). 

W przepisie art. 611 d przewidziano, e je eli w toku post powania zajd  

okoliczno ci uzasadniaj ce wydanie orzeczenia o zabezpieczeniu maj tkowym, w 

uwagi na gro cy przepadek przedmiotów albo mienia stanowi cego korzy  

maj tkow  osi gni  z pope nienia przest pstwa, a przedmioty lub sk adniki tego 

mienia znajduj  si  na terytorium pa stwa obcego, s d, a w post powaniu 

przygotowawczym prokurator, mo e wyst pi  za po rednictwem Ministra 

Sprawiedliwo ci do w ciwego organu tego pa stwa o zabezpieczenie przedmiotów 

lub mienia zagro onych przepadkiem. Podobnie je eli organ obcego pa stwa zwróci 

si  o wykonanie prawomocnego orzeczenia o zabezpieczenie mienia, gdy mienie 

podlegaj ce zabezpieczeniu znajduje si  na terytorium RP, w ciwy do wykonania 

orzeczenia jest s d rejonowy lub prokurator, w okr gu którego znajduje si  mienie 

(art. 611 d). 

Jak z przedstawionych przepisów wynika, kwestia wzajemnej pomocy, oraz 

uznawania zagranicznych orzecze  dotycz cych przepadku przedmiotów lub 

korzy ci zosta a uregulowana w wielu przepisach k.p.k., i obecny stan prawny - w 

konfrontacji z wymogami zawartymi w art. 55 Konwencji - wydaje si  by  w du ym 

stopniu zadawalaj cy. 

Niemniej nale oby rozwa  enumeratywne wyliczenie - zgodnie z przepisem art. 

55 ust. § 3 lit 7 Konwencji - tych wyj tkowych przypadków, w których odmowa 

wspó pracy w tym zakresie mo e mie  miejsce. Poprzestanie bowiem na ogólnych 

zasadach zawartych w k.p.k. nie jest w tym przypadku wystarczaj ce. 
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Pewne w tpliwo ci nasuwaj  si  tak e w zwi zku z mo liwo ci  uznania roszcze  

innego pa stwa co do w asno ci mienia/korzy ci podlegaj cych przepadkowi, a 

ponadto co do mo liwo ci odzyskiwania przez inne pa stwo mienia, którego 

przepadek na rzecz Skarbu Pa stwa RP zosta  ju  orzeczony. 

W sytuacji, gdy jeszcze nie dosz o do orzeczenia przepadku, zgodnie z tre ci  art. 

44 § 7 oraz art. 45 § 1 k.k. s d karny je eli uzna roszczenia innego pa stwa za 

zasadne powinien potraktowa  przedmioty lub korzy ci podlegaj ce przepadkowi za 

przedmioty nale ce do osoby trzeciej i zamiast przepadku nakaza  ich zwrot 

skarbowi obcego pa stwa.  

Sytuacja mo e skomplikowa  si  w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy problem 

asno ci obcego pa stwa budzi w tpliwo ci s du karnego, wobec zaistnienia 

których s d ten nie zdecyduje si  na orzeczenie zwrotu. Po drugie, w tych 

przypadkach, gdy s d taki skorzysta z przewidzianej w ustawie mo liwo ci 

orzeczenia przepadku przedmiotu nale cego do osoby trzeciej (art. 44 § 7). W obu 

sytuacjach obj te przepadkiem przedmioty przesz yby, z chwil  uprawomocnienia 

si  wyroku, na w asno  Skarbu Pa stwa Polskiego. Wprawdzie z pozoru mog oby 

si  wydawa , e skarb innego pa stwa mo e - jak ka dy inny podmiot zagraniczny - 

dochodzi  swych roszcze  przed s dem cywilnym w oddzielnym post powaniu. 

Niemniej jednak powstaje w tpliwo , czy taki spór, b cy w istocie sporem 

mi dzy pa stwami, podlega by jurysdykcji s dów powszechnych. Problem ten 

wymaga rozstrzygni cia.  

Ostatnia kwestia wymagaj ca omówienia dotyczy mo liwo ci odzyskiwania korzy ci 

pochodz cych z przest pstwa w sytuacji umorzenia post powania karnego wskutek 

mierci oskar onego, jego ucieczki itp. (art. 54 § 1 lit. c.). Wydaje si , e odzyskanie 

takiej korzy ci, co do zasady, jest mo liwe.  

Podstaw  prawn  stanowi tu przepis art. 100 k.k., w my l którego „... w razie 

stwierdzenia, e zachodzi okoliczno  wy czaj ca ukaranie sprawcy czynu 

zabronionego, s d mo e orzec przepadek wymieniony w art. 39 pkt. 4”. W tpliwo ci 

co do tego, czy za okoliczno  wy czaj  ukaranie mo na uzna  tak e mie  

pokrzywdzonego pozytywnie rozstrzygn  S d Najwy szy w orzeczeniu z 
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13.III.1984 r.16. Warto doda , e wietle art. 294 k.p.k. zabezpieczenie mienia 

podlegaj cego przepadkowi dokonane w trybie art. 291 k.p.k. upada m.in. je li nie 

zostanie prawomocnie orzeczony przepadek, a w terminie 3 miesi cy od 

uprawomocnienia si  orzeczenia nie zostanie wytoczone powództwo cywilne. A 

contrario z tego przepisu mo na wnioskowa , e w sytuacji gdy przed up ywem 3 

miesi cy od uprawomocnienia si  postanowienia o umorzeniu, powództwo w 

sprawie zwrotu przedmiotu lub korzy ci z przest pstwa zostanie wszcz te, 

zabezpieczenie maj tkowe jest utrzymane. Takie zabezpieczenie z pewno ci  

atwi odzyskania utraconego wskutek przest pstwa mienia. 

Pozytywnie wypada ogólna ocena stanu dostosowania przepisów polskiego prawa 

zawartych w innych ustawach ni  k.k. i k.p.k. do wymogów Konwencji. Dotyczy to w 

szczególno ci mo liwo ci ujawnienia przez banki lub inne instytucje finansowe stanu 

kont i ich zaj cia, równie  w ramach pomocy prawnej oraz dzia alno ci G ównego 

Inspektora Informacji Finansowej. 

W wietle art. 105 ustawy prawo bankowe17 banki oraz inne instytucje finansowe 

maj  obowi zek udzielenia informacji stanowi cych tajemnic  m.in. na danie: s du 

lub prokuratora i to nie tylko w zwi zku z tocz cym si  przeciwko posiadaczowi 

rachunku b cemu osob  fizyczn  post powaniem karnym lub karnym skarbowym, 

lecz równie  w zwi zku z wykonaniem wniosku o udzielenie pomocy prawnej, 

pochodz cego od pa stwa obcego, które na mocy ratyfikowanej umowy 

mi dzynarodowej wi cej Rzeczpospolit  Polsk  ma prawo wyst powa  o 

udzielenie informacji obj tych tajemnic  bankow . W wietle art. 106. 1. prawa 

bankowego instytucje finansowe s  obowi zane przeciwdzia  wykorzystywaniu 

swojej dzia alno ci dla celów maj cych zwi zek z przest pstwem prania pieni dzy 

lub w celu ukrycia dzia  przest pczych. W zwi zku z tym bank jest w 

szczególno ci obowi zany do prowadzenia rejestru wp at gotówkowych powy ej 

okre lonej kwoty oraz danych o osobach dokonuj cych wp aty i na których rzecz 

wp ata zosta a dokonana. Ustawa przewiduje ponadto, e pracownik banku, który 

wbrew swoim obowi zkom nie zawiadamia o okoliczno ciach wymienionych w art. 

                                         
16 Sygnatura V KZP 47/83 oraz OSNKW 1984, z. 7-8, poz. 790, potwierdzaj c wcze niejsze 
stanowisko wyra one w uchwale z dnia 22 XI 1973 (VI KZP 42/73 OSNKW 1974, z. 2, poz. 23). 
17 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dz.U. 2002 Nr 72, poz. 665 tj. 
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106 ust. 1, ponosi odpowiedzialno  porz dkow , co nie wy cza odpowiedzialno ci 

karnej, je eli czyn wype nia znamiona przest pstwa. 

Ustaw  z 2002 r.18 zosta a powo ana instytucja Generalnego Inspektora Informacji 

Finansowej, którego zadaniem jest m.in. przeciwdzia anie wykorzystywania 

systemów finansowych dla celów przest pczych co m.in. postuluje si  w art. 58 

Konwencji. Kr g podmiotów zobowi zanych do rejestracji transakcji oraz osób 

dokonuj cych transakcji okre la art. 2 ust. 2 tej e ustawy. Pomimo i  lista tych osób 

jest d uga nie uwzgl dnia wszystkich podmiotów. W szczególno ci wymaga 

uzupe nienia o prawników, ksi gowych, doradców podatkowych i kontrolerów.  

Ustawa ta przewiduje obowi zek rejestracji (a tym samym identyfikacji klientów) 

przez instytucje przyjmuj ce wp aty ka dej wp aty gotówkowej przekraczaj cej 

15.000 euro) oraz przechowywania rejestru takich transakcji przez okres 5 lat (art. 8 i 

9 ustawy), a tak e udost pniania dokumentów dotycz cych takich transakcji na 

ka de danie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (art. 10), wed ug 

przewidzianej procedury (art. 11-15), a ponadto wstrzymywania, na danie 

Inspektora, transakcji podejrzanych o zwi zek z pope nieniem przest pstwa prania 

dochodów (art. 16). 

Nie dope nienie tych obowi zków jest obwarowane sankcj  karn , której podmiotem 

mo e jednak by  wy cznie osoba fizyczna (art. 34-36 ustawy).  

W wietle art. 33 ust. 5 tej e ustawy informacje zwi zane z wprowadzaniem do 

systemu finansowego warto ci maj tkowych pochodz cych z nielegalnych lub 

nieujawnionych róde , a tak e z finansowaniem terroryzmu, mog  by  udost pniane 

przez Generalnego Inspektora zagranicznym instytucjom, o których mowa w art. 4 

pkt 7, na zasadzie wzajemno ci, w trybie okre lonym w dwustronnych 

porozumieniach zawartych przez Generalnego Inspektora.  

Podsumowuj c nale y stwierdzi , e polski stan prawny w zakresie orzekania 

przepadku dochodów z przest pstwa odpowiada w du ym stopniu wymogom 

                                         
18 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego 
warto ci maj tkowych pochodz cych z nielegalnych lub nieujawnionych róde  oraz o 
przeciwdzia aniu finansowaniu terroryzmu Dz.U. 2000 Nr 116, poz. 1216 ze zmianami. 
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Konwencji ONZ. Niemniej w kilku kwestiach nale y rozwa  jego uszczegó owienie 

co z pewno ci  u atwi stosowanie przepisów antykorupcyjnych w praktyce. 

 

 

 

 


