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Nowelizacja Kodeksu karnego, którą podpisał prezydent Andrzej Duda, przewiduje 

wprowadzenie tzw. konfiskaty rozszerzonej, czyli m.in. przeniesienie ciężaru udowodnienia 

legalnego pochodzenia mienia na oskarżonego. 

Nowelizacja dotyczy także przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa, w tym m.in. 

przedsiębiorstwa, które służyło jego popełnieniu. 

Zawiera też rozwiązania pozwalające orzec przepadek mienia wobec osób trzecich, którym 

sprawca przekazał mienie. 

Przygotowana w resorcie sprawiedliwości i uchwalona 23 marca zmiana ma uderzyć w 

oszustów gospodarczych działających wbrew zasadom uczciwej konkurencji oraz uniemożliwić 

czerpanie korzyści z nielegalnie zdobytych majątków.  

Ustawa wprowadza możliwość przepadku przedsiębiorstwa, gdyby przy jego pomocy 

popełniono groźne przestępstwo - prania brudnych pieniędzy czy wyłudzenia podatków.  

Przepadek przedsiębiorstwa nie może jednak być orzeczony, gdy byłoby to niewspółmierne do 

przestępstwa lub rozmiar wyrządzonej szkody nie byłby znaczny wobec rozmiarów samego 

przedsiębiorstwa.  

Nowela wprowadza ponadto możliwość przeprowadzenia kontroli mienia oskarżonego za 

okres pięciu lat przed popełnieniem przestępstwa. W toczących się już postępowaniach 

oskarżony musiałby wykazać źródła majątku zgromadzonego w ciągu pięciu lat przed 

przestępstwem, które popełnione zostało także przed wejściem nowelizacji w życie.  

W noweli zapisano także rozwiązania pozwalające orzec przepadek wobec osób trzecich, 

którym sprawca przekazał mienie nieodpłatnie lub zbył je za kwotę znacznie niższą od jego 

wartości rynkowej w sytuacji, gdy osoby te powinny były wiedzieć, że celem tych działań jest 

uniknięcie konfiskaty.  

Ćwiczenie z tłumaczenia konsekutywnego 

przed egzaminem na tłumacza przysięgłego 

http://www.banknagran.textem.com.pl 

https://www.facebook.com/textem  

 

POZIOM TRUDNOŚCI ĆWICZENIA: WYSOKI 

 

TEMATYKA ĆWICZENIA:KONFISKATA ROZSZERZONA, PRAWO KARNE, 

POSTĘPOWANIE KARNE, USTAWODAWSTWO 

http://www.banknagran.textem.com.pl/
https://www.facebook.com/textem
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Prokuratura będzie miała możliwość natychmiastowego zabezpieczenia mienia na potrzeby 

ewentualnej późniejszej konfiskaty (tzw. zamrożenie prewencyjne), zwłaszcza gdy istniałoby 

ryzyko wyzbycia się mienia przed wydaniem nakazu zabezpieczenia.  

Przewidziano sytuacje, w których możliwy jest przepadek mimo istnienia przeszkody do 

wydania wyroku skazującego. Na przykład ustawa wprowadza możliwość orzeczenia 

przepadku w razie śmierci sprawcy, niewykrycia sprawcy przestępstwa, a także w przypadku 

zawieszenia postępowania. 

Prezydent podpisał już ustawę, a w przepisach przewidziano 14-dniowe vacatio legis. 

Źródło tekstu: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Konfiskata-rozszerzona-uchwalona-przez-Sejm-

3658695.html 


