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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 436) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem nadrzędnym realizowanym w przepisach ustawy nowelizacyjnej jest 

implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE w sprawie 

zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści 

pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej. 

Skutkuje to wprowadzeniem do polskiego systemu prawa szeregu zmian (ustawa 

nowelizuje przepisy 22 ustaw), które mają zwiększyć efektywność mechanizmów prawnych 

służących pozbawianiu sprawców przestępstw korzyści osiągniętych z popełnienia czynu 

zabronionego. 

Ustawa w zmianach przepisów Kodeksu karnego zawiera nową konstrukcję 

tzw. „konfiskaty rozszerzonej” nazywaną również „rozszerzonym przepadkiem mienia”. 

Podstawą powyższej instytucji jest zastosowanie zespołu domniemań prawnych, których 

skutkiem jest przerzucenie ciężaru dowodu legalnego pochodzenia mienia zagrożonego 

przepadkiem na oskarżonego lub inną osobę, dysponującą tym mieniem. 

Przesłanką zastosowania domniemań jest np. udowodnienie sprawcy popełnienia 

czynów zabronionych w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, uczynienia 

z przestępstwa stałego źródła dochodów albo popełnienie przestępstwa o określonym ciężarze 

gatunkowym. Efektem domniemania jest stwierdzenie przestępczego pochodzenia całego lub 

części mienia znajdującego się we władaniu sprawcy. 

Konstrukcja ta uzupełniona została o rozwiązania pozwalające orzec przepadek mienia 

w stosunku do osób trzecich, którym sprawca przekazał mienie. 
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W art. 44a k.k. ustawa wprowadza w odniesieniu do niektórych, szczególnie poważnych 

przestępstw, zwłaszcza gospodarczych, z których osiągnięto korzyść majątkową znacznej 

wartości, możliwość orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa nienależącego do sprawcy, które 

stanowiło narzędzie popełnienia tego przestępstwa. 

W art. 45 § 2 k.k. wprowadzono zmiany odnoszące się do instytucji przepadku 

rozszerzonego. Ich istota polega na rozszerzeniu katalogu przestępstw, w stosunku do których 

przepadek taki może zostać orzeczony oraz na wydłużeniu do 5 lat okresu stosowania 

odwróconego ciężaru dowodu w odniesieniu do mienia nabytego przez sprawcę. 

W art. 45a w dodanym § 2 przepisy poszerzają istniejący obecnie katalog przypadków, 

w których możliwe jest orzeczenie przepadku, pomimo istnienia przeszkody do wydania 

wyroku skazującego. 

Ustawa wprowadza możliwość orzeczenia przepadku w razie śmierci sprawcy, 

niewykrycia sprawcy przestępstwa, a także w przypadku zwieszenia postępowania, gdy 

oskarżonego nie można ująć lub nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby 

psychicznej lub innej ciężkiej choroby. 

W dodanym art. 47 § 2a wprowadza się możliwość orzeczenia nawiązki na rzecz 

pokrzywdzonego albo Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 

w przypadkach gdy sąd nie orzekł o przepadku przedsiębiorstwa na podstawie art. 44a § 2 

k.k. 

W zmianach wprowadzonych do Kodeksu postępowania karnego wprowadzono nowe 

rozwiązania dotyczące podmiotu zobowiązanego (do zwrotu korzyści), właściciela 

przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem oraz przepisy dotyczące zabezpieczenia 

wykonania orzeczenia dotyczącego kar i środków o  charakterze majątkowym na mieniu 

oskarżonego lub osoby trzeciej. 

W przypadku gdy przedmiotem zabezpieczenia jest nieruchomość lub przedsiębiorstwo, 

może być ono połączone z ustanowieniem zarządu przymusowego. 

Postanowienie o zabezpieczeniu przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa wydawane 

będzie w postępowaniu przygotowawczym przez prokuratora, a po wniesieniu aktu 

oskarżenia przez sąd. 
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W postanowieniu o zabezpieczeniu należało będzie wskazać m.in. osobę zarządcy, przy 

czym będzie nim mogła być jedynie osoba posiadająca licencję doradcy 

restrukturyzacyjnego. 

Postanowienie wydane przez prokuratora będzie wymagało zatwierdzenia przez sąd, a to 

rozstrzygnięcie będzie mogło zostać zaskarżone w drodze zażalenia również przez właściciela 

przedsiębiorstwa lub osobę kierującą tym przedsiębiorstwem w jego imieniu. 

Jednym z istotnych elementów zaproponowanych rozwiązań jest wskazanie 

(w projektowanym art. 292a § 8 i 9 k.p.k.) sposobu działania zarządcy przymusowego, 

którego celem będzie zapewnienie ciągłości pracy przedsiębiorstwa oraz sporządzenie 

i przedstawienie sądowi spisu składników majątku i praw majątkowych przedsiębiorstwa.  

Do istotnych zmian wprowadzanych ustawą należy rozszerzenie zakresu stosowania 

kontroli operacyjnej (podsłuchów) co realizuje się w drodze nowelizacji ustaw o: Policji, 

Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego 

oraz Służbie Wywiadu Wojskowego i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. 

Poszerza się katalog przestępstw w przypadku ścigania których możliwe będzie 

prowadzenie kontroli operacyjnej o niektóre przestępstwa przeciwko wymiarowi 

sprawiedliwości oraz o możliwość prowadzenia kontroli operacyjnej w sprawach 

dotyczących innych typów przestępstw w celu ujawnienia mienia zagrożonego przepadkiem. 

Znacząco poszerza się dostęp Policji i Żandarmerii Wojskowej do informacji objętych 

tajemnicami: bankową, skarbową, oraz informacji będących tajemnicami zawodowymi 

ujętymi w ośmiu, wskazanych w przepisie ustawach. 

Ustawa przewiduje 14 dniowe vacatio legis ustawy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa jest efektem prac nad wniesionym przez rząd projektem ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1186). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy miało miejsce na 34 posiedzeniu Sejmu w dniu 

26 stycznia 2017 r. 
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Zgłoszony w pierwszym czytaniu wniosek o odrzucenie projektu ustawy nie uzyskał 

poparcia wobec czego projekt został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka, która przedstawiła swoje sprawozdanie w dniu 21 lutego 2017 r.  

Komisja wprowadziła szereg zmian, z których najpoważniejsza polegała na usunięciu 

z projektu ustawy przepisów nowelizujących ustawy: o kontroli skarbowej oraz o Służbie 

Celnej, które utraciły moc w dniu 1 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy 

z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.  

Zmiana dotycząca nowelizacji ustawy o KAS została zawarta w art. 22 uchwalonej 

obecnie ustawy. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 36. posiedzeniu Sejmu w dniu 

22 lutego 2017 r. Wobec zgłoszenia poprawek, projekt został skierowany ponownie do 

komisji w celu przedstawienia stanowiska. 

Poprawki dotyczyły przede wszystkim następujących zagadnień: 

1) w treści przepisu art. 45 § 2 Kodeksu karnego zaproponowano wprowadzenie 

możliwości obalenia domniemania dotyczącego pochodzenia korzyści majątkowej 

z popełnienia przestępstwa uprawdopodobnieniem, że mienie nie zostało uzyskane z 

popełnienia przestępstwa, 

2) w przepisie art. 45 § 2 Kodeksu karnego domniemanie dotyczące pochodzenia 

korzyści majątkowej z popełnienia przestępstwa ograniczono do przypadków, gdy korzyść 

została osiągnięta a nie gdy mogła zostać osiągnięta, 

3) poprawka dotycząca skreślenia w art. 1 pkt 4 zmierzała do usunięcia nowego 

przepisu, który uprawnia sąd do orzeczenia nawiązki do 1 mln. zł w przypadkach, odstąpienia 

od orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa, 

4) zmiany zaproponowane do ośmiu nowelizowanych ustaw miały na celu 

wprowadzenie obowiązku prowadzenia rejestrów osób mających dostęp do informacji 

objętych tajemnicą zawodową, 

5) w zmianie zgłoszonej do art. 292a Kodeku karnego wskazano, że w postępowaniu 

przygotowawczym to sąd, a nie prokurator będzie uprawniony do ustanowienia 

zabezpieczenia przez ustanowienie przymusowego zarządu przedsiębiorstwem zagrożonym 

przepadkiem, 
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6) ostatni z wniosków polegał na wykreśleniu art. 23 ustawy nowelizującej, który 

wprowadza retroaktywne stosowanie wskazanych w tej jednostce redakcyjnej przepisów 

Kodeksu karnego. 

W trzecim czytaniu żadna z poprawek nie została uwzględniona.  

 

III. Uwagi szczegółowe i propozycje poprawek 

1) w nowelizowanych przepisach Kodeksu karnego (art. 115 § 9 oraz 165a § 1) oraz 

Kodeksu postępowania karnego (art. 292 § 2) ustawodawca wprowadza definicję pojęcia 

„rzeczy ruchomych”, które mogą stanowić przedmiot przepadku. 

Wprowadzona w Kodeksie karnym definicja „rzeczy ruchomej” (oraz przedmiotu) 

w samym Kodeksie karnym nie znalazła zastosowania lecz posługuje się tym terminem 

Kodeks karny wykonawczy. 

Kodeks cywilny posługuje się terminami „rzecz ruchoma” oraz „ruchomość”. 

Żaden z przywołanych kodeksów nie stosuje sformułowania „mienie ruchome”, które 

zostało użyte w treści przepisu art. 165 § 1 Kodeku karnego. 

Jedna z podstawowych zasad prawidłowej techniki prawodawczej wyrażona w § 10 

Zasad techniki prawodawczej stanowi, że dla oznaczenia jednakowych pojęć używa się 

jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami. 

Formułowanie tekstu normy karnej stawia przed ustawodawcą wysokie wymagania 

formalne ze względu na daleko idące konsekwencje karne, jakie ponosić będzie obywatel, 

będący adresatem większości stanowionych norm karnych. 

Również organy procesowe nie mogą być konfrontowane z nieścisłościami i brakiem 

precyzji przepisu karnego, który przyjdzie im stosować. 

Stąd propozycja usunięcia sformułowania „mienie ruchome” i zastąpienia go innym, 

znanym ustawie. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 6, w art. 165a § 1 wyrazy „mienie ruchome” zastępuje się wyrazami 

„rzeczy ruchome”; 
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Podobnie w Kodeksie postępowania karnego wyraz „ruchomość” można dostosować do 

zawartej w Kodeksie karnym definicji „rzeczy ruchomej”, która wywiedziona jest 

z brzmienia przepisów Kodeksu cywilnego. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 6 w pkt 7, w § 2 wyraz „ruchomości” zastępuje się wyrazami „rzeczy 

ruchomych”; 

2) w przepisach art. 4 pkt 1, w pkt 9 oraz w art. 5, w pkt 9 należy usunąć przecinki 

znajdujące się na końcu przywołanych jednostek redakcyjnych (punktów) ponieważ w obu 

przypadkach są to ostanie punkty wyliczenia zakończonego zdaniem wspólnym. 

Obowiązujace zasady techniki prawodawczej nakazują w takim przypadku pominięcie 

przecinka w ostatnim punkcie wyliczenia. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 4 w pkt 1, w pkt 9 oraz w art. 5, w pkt 9 na końcu skreśla się przecinek; 

 

3) w celu ujednolicenia terminologii Kodeksu postępowania karnego należy zastąpić 

użyte w ustawie nowelizacyjnej wyrażenie „służy zażalenie” wyrażeniem powszechnie 

zastosowanym w tej ustawie czyli „zażalenie przysługuje”; 

Propozycja poprawki: 

– w art. 6 w pkt 2, w § 5, w pkt 8, w art. 292a w § 7 i 10 oraz w pkt 12 w lit. b, w § 2a 

wyraz „służy” zastępuje się wyrazem „przysługuje”; 

 

4) w zmienianym przepisie art. 91a ustawa posługuje się pojęciem „jednostki 

organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną”. 

Ze względu na treść art. 49 § 2 pkt 2, który traktuje o takich jednostkach 

organizacyjnych proponuje się ujednolicenie terminologii ustawy i wprowadzenie poprawki 

redakcyjnej, która pozwoli w procesie wykładni pojęcia zastosowanego w art. 91a posiłkować 

się bogatym dorobkiem doktryny prawa karnego wypracowanym na potrzeby właśnie 

przywołanego art. 49 Kodeksu postępowania karnego. 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 6 w pkt 4, w art. 91a w § 1 wyrazy „ustawa przyznaje” zastępuje się wyrazami 

„odrębne przepisy przyznają”; 

 

5) w art. 10 ustawy w zakresie nowelizacji art. 132 Kodeksu karnego skarbowego 

wymaga wyjaśnienia kwestia chwili do której zabezpieczenie pozostaje w mocy. Przepis 

stanowi, że do chwili orzeczenia przez sąd w przedmiocie przepadku. 

W dotychczasowej treści art. 132 ustawa stanowiła (i będzie stanowić w § 1), że 

zabezpieczenie upada w przypadku orzeczenia prawomocnego. 

W omawianym przepisie nie wskazuje się czy zabezpieczenie pozostaje w mocy do 

chwili uprawomocnienia się orzeczenia, z czego można wnioskować, że z chwilą wydania 

pierwszego, jeszcze nieprawomocnego orzeczenia zabezpieczenie upadnie.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 10 w pkt 4, w § 2 wyrazy „do chwili orzeczenia” zastępuje się wyrazami „do 

chwili prawomocnego orzeczenia”; 

 

6) w art. 18, który nowelizuje przepisy ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, 

w zmienianym art. 17 CBA jest upoważnione do zarządzenia kontroli operacyjnej w związku 

z przestępstwami wskazanymi w katalogu zawartym w ust. 1 pkt 1, wśród nich przestępstwa 

określonego w art. 277a Kodeksu karnego. 

Przepisy art. 2 ust. 1 które określają zakres uprawnień CBA nie zawierają w wyliczeniu 

rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstwa określonego w art. 277a § 1 

Kodeksu karnego. 

Wobec powyższego zauważyć można niespójność przepisów ustawy, które upoważniają 

CBA do prowadzenia kontroli operacyjnej w przypadku przestępstw, co do których CBA nie 

posiada generalnego uprawnienia do prowadzenia jakichkolwiek czynności. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 18 w pkt 1 w lit. a, w lit. b po wyrazach „art. 270–273” dodaje się wyrazy 

„i art. 277a § 1”; 
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7) w art. 22, w zmienianej ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej w pkt 1 w lit. b 

przepis zawiera pierwsze (z kilku) odwołanie do przepisów Kodeksu karnego skarbowego. W 

dotychczasowych przepisach ustawy odwołanie do przepisów Kodeksu karnego skarbowego 

oraz skrót nazwy kodeksu, który jest stosowany w dalszych przepisach ustawy, zawarty jest 

dopiero w art. 14 ustawy zmienianej. 

Przepis § 158 ust. 1 pkt 3 Zasad techniki prawodawczej stanowi, że przy pierwszym 

odesłaniu do innego aktu normatywnego należy przytoczyć tytuł tego aktu w całości wraz 

z oznaczeniem numeru i pozycji oraz rocznika dziennika urzędowego, a przy kolejnych 

odesłaniach przytacza się tylko rodzaj aktu oraz datę i przedmiot, bez oznaczania numeru 

i pozycji oraz rocznika dzienników urzędowych. 

W celu realizacji tej normy oraz przeniesienia skrótu odnoszącego się do tytułu ustawy 

należy wprowadzić następującą poprawkę: 

Propozycja poprawki: 

– w art. 22: 

a) w pkt 1, w lit b, w pkt 16a wyrazy „Kodeksu karnego skarbowego” zastępuje się 

wyrazami „ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 

186, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem karnym skarbowym”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w art. 14 w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń 

skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, 

w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym; 

6) realizacja zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15–16a;”;”; 

 

8) szerszego wywodu wymaga ocena konstytucyjności zapisanego w ustawie przepisu 

intertemporalnego zawartego w art. 23 ustawy. 

Nakazuje on stosowanie nowych przepisów: 

– art. 45 § 1a–2 i art. 45a § 2 Kodeksu karnego, oraz 
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– art. 33 § 1a–2 i art. 43a Kodeksu karnego skarbowego  

także w tych toczących się sprawach, które dotyczą czynów popełnionych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Przepis wyłącza stosowanie art. 4 § 1 Kodeksu karnego oraz art. 2 § 2 Kodeksu karnego 

skarbowego, które regulują zasady prawa karnego międzyczasowego nakazując w przypadku 

kolizji norm w czasie, stosowanie normy korzystniejszej dla sprawcy. 

Wynika to z zasady stanowiącej, iż osoba która dokonała czynu zabronionego, nie może 

być pociągnięta do odpowiedzialności karnej na podstawie ustawy późniejszej (zasada nullum 

crimen sine lege poenali anteriori) niż ustawa obowiązująca w chwili czynu. 

W uzasadnieniu załączonym do projektu ustawy zawarto twierdzenie, iż wskazane 

w art. 23 przepisy obu kodeksów nie odnoszą się do kar ani środków karnych, zaś zmiana 

zakresu i sposobu stosowania regulacji składających się na konstrukcję przepadku nie narusza 

zasady lex retro non agit prawa karnego „gdyż przepisy te nie mogą być uznane za 

zaostrzające z mocą wsteczną wymiaru kary za popełnienie przestępstwa”. 

Odmienne spojrzenie na tę kwestię można oprzeć na następującej argumentacji: 

a) wprawdzie przepadek został wyodrębniony w Kodeksie karnym z rozdziału o karach 

jak i środkach karnych jako swoisty środek prawny jednak: 

– kategoryczne stanowisko odmawiające przepadkowi charakteru środka karnego nie 

uwzględnia wielopoziomowości tego środka (J. Raglewski „Nowelizacja prawa karnego 

2015” Komentarz pod red. W. Wróbla str. 172); autor komentarza podnosi, iż cele 

zastosowania przepadku są analogiczne jak przy orzekaniu środka karnego np. w postaci 

zakazu zajmowania określonego stanowiska, 

– zgodnie z poglądem doktryny, do przepadku znajdują zastosowanie dyrektywy 

sądowego wymiaru kary (tamże str. 173), 

– w zakresie Kodeksu karnego skarbowego przepadek przedmiotów, ściągniecie 

równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów, przepadek korzyści majątkowej oraz jej 

równowartości pieniężnej stanowią rodzaje środków karnych wskazanych w art. 22 § 2 pkt 

2–4a k.k.s. 
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b) zasada niedziałania prawa wstecz jest powszechnie uznawana za jedną z podstaw 

cywilizowanego ustroju współczesnego państwa (T. Zalasiński „Zasada prawidłowej 

legislacji w poglądach Trybunału Konstytucyjnego” str. 55). 

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że z konstytucyjnej zasady państwa prawnego 

wynika zasada niedziałania ustawy wstecz w takim zakresie, w jakim spowodowałaby ona 

pogorszenie sytuacji prawnej obywatela, w stosunku do stanu poprzedniego. 

Zasada niedziałania prawa wstecz nie jest dyrektywą obowiązującą bezwzględnie, 

jednak wyjątki od tej zasady muszą wynikać z Konstytucji. Mamy tu do czynienia 

z zamkniętym katalogiem przyczyn wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

Wyjątki te nie odnoszą się jednak do zasady lex retro non agit na gruncie prawa 

karnego. 

Powszechnie uznawany jest pogląd, że na gruncie prawa karnego zasada ta (zakaz 

retroakcji) ma charakter bezwzględny (T. Zalasiński „Zasada prawidłowej legislacji 

w poglądach Trybunału Konstytucyjnego” str. 91). 

Wiąże się ona ściśle z zasadą nullum crimen sine lege, przy czym obie te zasady mają za 

cel ochronę zaufania obywateli do państwa i pewności prawa, a także mają służyć jako 

instrument przeciwdziałania nadużywaniu dyskrecjonalnej władzy państwa względem 

obywatela. 

Zasada lex retro non agit pierwotnie obowiązywała jedynie w prawie karnym, jednak 

obecnie, wiele lat po rozpoczęciu działalności orzeczniczej przez TK została uznana za 

składnik praworządności materialnej, a następnie za jeden z elementów koncepcji państwa 

prawnego. 

Na gruncie Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. zasada lex retro non agit z uwagi na jej 

szczególne znaczenie w prawie karnym, zyskała szczególną podstawę konstytucyjną w art. 42 

ust. 1 Konstytucji.  

Zasada lex retro non agit wywiedziona z zasad państwa prawnego (art. 2 Konstytucji) 

łączy się ściśle z zasadą nullum crimen sine lege (art. 42 ust. 1), stanowiąc, zgodnie ze 

stanowiskiem doktryny jeden z jej elementów składowych. 

Zgodnie z ustalonym stanowiskiem Trybunału relacja pomiędzy zasadą wyrażoną w art. 

42 i art. 2 Konstytucji nie polega na relacji lex specialis a lex generali.  
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Zastosowanie art. 42 nie wyłącza stosowania art. 2 Konstytucji. Zasady te wzajemnie 

oddziałują na siebie wprowadzając w dziedzinie prawa karnego wyraźne granice stosowania 

zakazu retroaktywności ograniczając jej zakres do zakazu pogarszania wstecz sytuacji 

sprawcy czynu zabronionego (lex severior poenali non agit). 

Podsumowując należy wyraźnie stwierdzić, że przepisy działające wstecz można 

wyjątkowo, pod pewnymi warunkami, uznać za zgodne z zasadą demokratycznego państwa 

prawa, jeżeli nie są to przepisy prawa karnego ani przepisy zakładające podporządkowanie 

jednostki państwu (prawo daninowe). 

Odnosząc się raz jeszcze do analizy zgodności z Konstytucją art. 23, zawartej 

w uzasadnieniu do projektu ustawy należy uznać, że przeprowadzone testy proporcjonalności 

oraz odwołanie się do zasady sprawiedliwości społecznej nie mogą być uznane za skuteczne 

w odniesieniu do zasady retroaktywności normy karnej, w sytuacji, gdy pogarsza ona sytuację 

sprawcy czynu zabronionego, gdyż ma ona charakter bezwzględny i wywiedziony wprost 

z przepisów Konstytucji.  

O tym, że wprowadzany przepis pogarsza sytuację sprawcy czynu zabronionego 

świadczy dobitnie sam fakt wyłączenia stosowania przepisów nakazujących sądowi 

stosowanie w przypadku intertemporalnej kolizji norm, normy korzystniejszej dla sprawcy. 

Uzupełniająco należy dodać, że w świetle powyższych rozważań, również wyłączenie 

stosowania art. 4 § 1 k.k. oraz art. 2 § 2 k.k.s. nie może być uznane za rozwiązanie kompletne 

i skuteczne skoro odzwierciedlony w nich zakaz lex severior poenali non agit, jest jedynie 

potwierdzeniem normy opartej bezpośrednio w przepisach Konstytucji. 

W celu uniknięcia realnej groźby podniesienia zarzutu naruszenia przez art. 23 ustawy 

nowelizującej, zasad wyrażonych w art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji, należy poważnie 

rozważyć możliwość usunięcia tegoż przepisu z treści przedłożonej Senatowi ustawy. 

 

9) wymaga rozważenia prawidłowość zawartego w art. 26 ustawy terminu jej wejścia 

w życie.  

Ustanowiony czternastodniowy okres vacatio legis jest zgodny z ogólną normą 

minimalną wyrażoną w art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, która stanowi, że  

„Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane 
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w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, 

chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.”. 

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał, że elementem wywodzonym z zasady 

państwa prawnego jest zachowanie „odpowiedniego” vacatio legis. 

Odpowiedniość tego okresu należy oceniać w każdym konkretnym przypadku, biorąc 

pod uwagę treść nowych przepisów i stopień ich wpływu na sytuację prawną jednostki. 

Istnieje możliwość wydłużenia okresu vacatio legis w przypadkach ustaw o szczególnej 

doniosłości społecznej ze względu na ich obszerność, materię regulującą przepisy ingerujące 

istotnie w sferę praw osób nią objętych oraz na obowiązek zapoznania się z nią przez osoby 

obowiązane do jej realizowania. 

W przypadku omawianej ustawy wydają się istnieć podstawy wskazujące na potrzebę 

wydłużenia okresu vacatio legis do jednego lub trzech miesięcy, co pozwoliłoby wszystkim 

zainteresowanym osobom na zapoznanie się z nową materią zmienianych ustaw (w tym 

trzech kodeksów) i służyłoby realizacji zasady zaufania obywateli do państwa. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


