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rozstrzygnięcia sądowe  
w przedmiocie wniosku oskarżyciela 

publicznego o zobowiązanie podmiotu 
z art. 52 k.k. i art. 24 §5 k.k.s.  

do zwrotu korzyści majątkowej  
uzyskanej z przestępstwa  

(przestępstwa skarbowego) innej osoby

1. Kodeks karny z 1997 roku reguluje w art. 52 instytucję orzekania 
obowiązku zwrotu przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organiza-
cyjną nie mającą osobowości prawnej w całości lub części na rzecz Skarbu 
Państwa korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa popełnionego przez 
sprawcę działającego w jej imieniu lub interesie. Podobną regulację zawiera 
również kodeks karny skarbowy z 1999 roku, który w art. 24 §5 przewiduje, 
iż niezależnie od nałożenia odpowiedzialności posiłkowej, sąd zobowiązuje 
podmiot, który uzyskał korzyść majątkową, do jej zwrotu w całości lub 
w części na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego; 
nie dotyczy to korzyści majątkowej podlegającej zwrotowi na rzecz innego 
podmiotu. 

Aby powyżej wskazane konstrukcje prawne zostały zastosowane w po-
stępowaniu karnym (karnym skarbowym) oskarżyciel publiczny powinien 
wystąpić ze stosowaną skargą do sądu. Art. 333 §4 k.p.k. stanowi, iż proku-
rator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o zobowiązanie podmiotu 
z art. 52 k.k. do zwrotu w całości lub części na rzecz Skarbu Państwa korzyści 
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majątkowej. Z kolei w odniesieniu do podmiotu z  art. 24 §5 k.k.s. legity-
mację do dołączenia do aktu oskarżenia powyższego wniosku mają w myśl 
art. 125 §5 k.k.s.: prokurator oraz finansowy organ postępowania przygoto-
wawczego, przy czym ten ostatni tylko w sprawie o przestępstwo skarbowe 
podlegające rozpoznaniu w trybie uproszczonym (art. 155 §1 k.k.s.); gdy zaś 
w grę wchodzi przestępstwo skarbowe podlegające rozpoznaniu w trybie 
zwyczajnym (art. 155 §2 k.k.s.) finansowy organ postępowania przygoto-
wawczego w ciągu 14 dni od zakończenia śledztwa sporządza akt oskarżenia  
i przesyła go wraz z aktami prokuratorowi; wówczas organ ten może załączyć 
do takiego aktu oskarżenia przedmiotowy wniosek.

Jeżeli uprawniony oskarżyciel publiczny dołączył do aktu oskarżenia 
niniejszy wniosek, sąd pierwszej instancji dysponując nim powinien zawrzeć 
stosowne rozstrzygnięcie w jego przedmiocie w orzeczeniu wydanym na 
skutek rozpoznania sprawy. Rozstrzygnięcie to może mieć w zależności od 
zaistniałej sytuacji procesowej następującą treść:

I. pozostawienie wniosku bez rozpoznania w całości;
 II. pozostawienie wniosku bez rozpoznania w części, zaś w pozostałej 

części jego uwzględnienie;
III. uwzględnienie wniosku w całości.
Ad. I)  
Sąd pierwszej instancji pozostawia wniosek oskarżyciela publicznego 

o zobowiązanie podmiotu z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) do zwrotu w całości 
lub części na rzecz Skarbu Państwa (lub jednostki samorządu terytorialnego 
– według k.k.s.) korzyści majątkowej bez rozpoznania w całości wówczas, 
gdy:

a) został on dołączony do aktu oskarżenia przez nieuprawniony podmiot, 
np. przez tzw. nieprokuratorskiego oskarżyciela publicznego, oskarżyciela 
posiłkowego samoistnego w wypadkach przewidzianych w ustawie albo 
przez Skarb Państwa reprezentowany przez właściwą stacio fisci (w przy-
padku podmiotu z art. 52 k.k.) bądź w odniesieniu do podmiotu z art. 24 §5 
k.k.s. – przez niefinansowe organy postępowania; 

b) dołączył go wprawdzie uprawniony podmiot, czyli prokurator (albo 
finansowy organ postępowania przygotowawczego – w przypadku podmiotu 
z art. 24 §5 k.k.s.), ale oddzielnie, to jest po uprzednim skierowaniu do sądu 
aktu oskarżenia; wniosek ten bowiem powinien zostać dołączony do aktu 
oskarżenia;

c) został on skierowany do sądu przez uprawnionego oskarżyciela 
publicznego jako dołączony do aktu oskarżenia, lecz zawiera braki formalne 
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uniemożliwiające nadanie mu biegu, które nie zostały usunięte w terminie 
7 dni, mimo wezwania do ich usunięcia w trybie art. 120 §1 k.p.k.; 

d) został on dołączony przez kompetentny organ do aktu oskarżenia, ale 
jego braki formalne zostały usunięte po upływie 7 dni; w tym przypadku 
należy bowiem przyjąć, iż uprawniony oskarżyciel publiczny złożył samo-
dzielnie nowy wniosek po uprzednim skierowaniu do sądu aktu oskarżenia, 
co nie znajduje oparcia w treści art. 333 §4 k.p.k. i art. 155 §5 k.k.s.;

e) został on dołączony przez uprawnionego oskarżyciela publicznego, 
ale do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego; art. 416 §1 
k.p.k. wyraźnie bowiem stanowi, iż sąd jest zobowiązany do uwzględnienia 
wniosku dotyczącego podmiotu z art. 52 k.k. czy art. 24 §5 k.k.s. (tutaj art. 
416 §1 k.p.k. stosuje się odpowiednio poprzez art. 125 §5 k.k.s.) i nałożenia 
na niego środka przewidzianego tym przepisem tylko i wyłącznie w razie 
skazania oskarżonego za czyn, z którego ten podmiot uzyskał bezprawnie 
korzyść majątkową; warunkowe umorzenie postępowania karnego stano-
wi zaś rozstrzygnięcie odmienne aniżeli skazanie; wprawdzie wydając to 
ostatnie orzeczenie sąd stwierdza winę sprawcy czynu zabronionego1, to 
jednak nie wymierza mu wówczas kary kryminalnej. Sąd Najwyższy już 
w „Wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie 
wykładni i stosowania ustaw karnych dotyczących warunkowego umorze-
nia postępowania z 1971 roku”2 podkreślał bowiem trafnie, iż warunkowe 
umorzenie postępowania pociąga za sobą definitywną rezygnację ze ska-
zywania i karania sprawcy, jeżeli ten w okresie ustalonej dla niego próby 
nie będzie dał swym zachowaniem podstawy do podjęcia przeciwko niemu 
postępowania karnego. Ponadto instytucja ta nie jest ani formą, ani odmianą 
warunkowego skazania; 

f) został on złożony przez uprawnionego oskarżyciela publicznego wraz 
z wnioskiem o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy 
i zastosowanie środka zabezpieczającego; 

g) dołączono go do aktu oskarżenia, a sprawę skierowano na rozprawę 
główną, ale sąd po rozpoczęciu przewodu, w oparciu o zgromadzony ma-
teriał dowodowy, ustalił, iż czyn oskarżonego stanowi tylko wykroczenie 
(w postępowaniu karnym skarbowym – wykroczenie skarbowe), a nie prze-
stępstwo (przestępstwo skarbowe). Sąd  powinien wówczas dokonać zmiany 

1 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2002 roku, III KKN 303/00, oSN-
Prok. i Pr. 2003, nr 2, poz. 3.

2 zob. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1971 roku, VI KZP 26/69, 
oSNKW 1971, nr 3, poz. 33.
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kwalifikacji prawnej czynu z przestępstwa (przestępstwa skarbowego) na 
wykroczenie (wykroczenie skarbowe) i uprzedzić o tym strony na podstawie 
art. 399 §1 k.p.k. (w k.k.s. – na podstawie art. 399 §1 k.p.k. w zw. z art. 113 
§1 k.k.s.), a następnie po umożliwieniu im wypowiedzenia się w tym przed-
miocie, w oparciu o art. 400 k.p.k. rozpoznać sprawę w tym samym składzie 
w dalszym ciągu stosując już przepisy kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia (tak też w przypadku przestępstwa powszechnego, przy prze-
stępstwie skarbowym zaś stosuje art. 161a k.k.s.). Wniosek uprawnionego 
oskarżyciela publicznego o zobowiązanie podmiotu z art. 52 k.k. do zwrotu 
korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa oskarżonego sąd powinien 
wówczas pozostawić bez rozpoznania w całości jako nieznany w postępo-
waniu w sprawach wykroczenia; podobnie w odniesieniu do podmiotu z art. 
24 §5 k.k.s., gdyż korzyść, o której mowa w przepisie art. 24 §5 k.k.s. musi 
wynikać z przestępstwa skarbowego, nie zaś z wykroczenia skarbowego. 
Choć w przepisie art. 24 §5 k.k.s. brak jest wyraźnego ograniczenia źródła 
pochodzenia korzyści, to umiejscowienie tej regulacji wskazuje, że dotyczy 
ona wyłącznie przestępstw skarbowych3;

h) wniosek został dołączony do aktu oskarżenia, ale wnioskodawca 
na skutek przeoczenia, nie wskazał w nim podmiotu, który miałby zostać 
zobowiązany do zwrotu korzyści majątkowej, a okoliczność ta nie została 
zauważona w ramach wstępnej kontroli wniosku przez prezesa sądu; wów-
czas postępowanie sądowe w tym przedmiocie toczyć się nie może, a sąd 
powinien pozostawić taki wniosek bez rozpoznania w całości; 

i) oskarżyciel publiczny, mając na względzie wyniki postępowania 
dowodowego, cofnął w całości przedmiotowy wniosek; okoliczność, że 
oskarżyciel publiczny może uczynić taki krok wynika stąd, iż zasadą jest 
odwołalność czynności procesowych stron, chyba że czynność z natury swej 
jest nieodwołalna lub gdy przepis ustawy na to nie pozwala lub ogranicza 
takie cofnięcie. W przypadku wniosku składanego na podstawie art. 333 
§4 k.p.k. (czy art. 155 §5 k.k.s.), a dołączanego do aktu oskarżenia jego 
nieodwołalność nie wynika z jego natury, a żaden przepis k.p.k. (czy k.k.s.) 
nie zabrania i nie ogranicza jego cofnięcia; ponadto, jak słusznie zauważa 
W. Daszkiewicz4 nie ma też co do takiego wniosku analogicznego przepisu 

3 R. A. S t e f a ń s k i, Zwrot korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa skarbowego 
innej osoby w kodeksie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2001, nr 1, s. 43.

4 W. D a s z k i e w i c z, Zobowiązanie do zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej wskutek 
przestępstwa popełnionego przez inną osobę. Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania 
karnego. Krótkie komentarze, Warszawa  1998, z. 16, s. 147; tak samo W. G r z e s z c z y k, 
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do art. 14 §2 k.p.k. stanowiącego, że odstąpienie oskarżyciela publicznego 
od oskarżenia nie wiąże sądu; oznacza to, iż cofnięcie wniosku o zobowią-
zanie podmiotu z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) do zwrotu korzyści mająt-
kowej pochodzącej z przestępstwa (przestępstwa skarbowego) innej osoby 
przez oskarżyciela publicznego jest wiążące dla sądu; zatem sąd nie będzie 
wówczas rozstrzygać przedmiotowej kwestii, gdyż nie może zajmować się 
nią ex officio;

j) oskarżyciel publiczny wniósł do sądu akt oskarżenia wraz z dołączo-
nym do niego wnioskiem o zobowiązanie podmiotu z art. 52 k.k. (art. 24 
§5 k.k.s.) do zwrotu korzyści majątkowej, sprawę skierowano na rozpra-
wę główną, a w jej toku oskarżyciel ten odstąpił od oskarżenia w całości 
wskazując na przeszkodę procesową; wówczas sąd stwierdzając także 
tę okoliczność będzie zobligowany do umorzenia postępowania karnego 
(karnego skarbowego), pozostawiając jednocześnie powyższy wniosek bez 
rozpoznania w całości; 

k) oskarżyciel publiczny wniósł do sądu akt oskarżenia wraz z dołączo-
nym do niego wnioskiem z art. 333 §4 k.p.k. (art. 155 §5 k.k.s.) i sprawę 
skierowano na rozprawę główną, ale w jej toku oskarżyciel odstąpił od 
oskarżenia w całości uznając, że wyniki postępowania dowodowego nie 
potwierdzają zarzutu popełnienia przez oskarżonego przestępstwa (prze-
stępstwa skarbowego) wskazanego w akcie oskarżenia; wówczas należało-
by przyjąć, że odstępuje on także od popierania przedmiotowego wniosku 
(czytaj: cofa go). Z uwagi na to, że w myśl art. 14 §2 k.p.k. odstąpienie 
oskarżyciela publicznego od oskarżenia nie wiąże sądu, sąd będzie dalej 
prowadzić postępowanie, gdyby jednak zakończył je wydaniem wyroku 
skazującego oskarżonego za zarzucone mu w akcie oskarżenia przestępstwo 
(przestępstwo skarbowe), nie można w tym orzeczeniu, na podstawie art. 
52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.), nałożyć na określony podmiot zobowiązania do 
zwrotu korzyści majątkowej, ponieważ nie dysponowałby w tym zakresie 
wnioskiem oskarżyciela publicznego (ten ostatni cofnął go bowiem sku-
tecznie – punkt i);

l) oskarżyciel publiczny skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 
danej osobie o dwa lub więcej przestępstw (przestępstw skarbowych) wraz 
z wnioskiem o zobowiązanie określonej osoby fizycznej, prawnej lub jed-
nostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej do zwrotu na rzecz 

Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2007, s. 407; zob. szerzej 
J. N o w i k o w s k i, Odwołalność czynności procesowych stron w polskim procesie kar-
nym, Lublin 2001.
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Skarbu Państwa (lub jednostki samorządu terytorialnego – w k.k.s.) w ca-
łości korzyści majątkowej osiągniętej z jednego z przestępstw (przestępstw 
skarbowych) zarzuconych oskarżonemu, a następnie na rozprawie głównej 
odstąpił od oskarżenia w tej części, to jest w zakresie zarzutu, którego do-
tyczył przedmiotowy wniosek;  ponieważ zgodnie z art. 14 §2 k.p.k. – co 
już podnoszono – odstąpienie oskarżyciela publicznego od oskarżenia nie 
wiąże sądu – sąd będzie dalej prowadzić postępowanie, które zakończy się 
wydaniem stosownego do jego wyników orzeczenia; jeżeli będzie to wyrok 
skazujący oskarżonego za przestępstwo (przestępstwo skarbowe), z którego 
wskazana we wniosku osoba lub jednostka osiągnęła korzyść majątkową 
i co do którego oskarżyciel publiczny odstąpił od oskarżenia, wówczas sąd 
i tak pozostawi przedłożony wniosek bez rozpoznania (jak w punkcie k); 

m) sąd uznał na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, iż 
korzyść majątkowa osiągnięta przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę 
organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, a pochodząca z przestęp-
stwa (przestępstwa skarbowego) oskarżonego podlega w całości zwrotowi 
innemu podmiotowi niż Skarb Państwa (lub jednostka samorządu teryto-
rialnego – w k.k.s.); jak prawidłowo podnosi W. Daszkiewicz5 sąd karny 
nie powinien wtedy przesądzać, jaki inny podmiot ma prawo do żądania 
zwrotu tego, co stanowi korzyść majątkową uzyskaną z przestępstwa (prze-
stępstwa skarbowego) oskarżonego, gdyż tę kwestię należy rozstrzygać już 
na podstawie prawa cywilnego; gdyby jednak sąd karny wskazał w swoim 
rozstrzygnięciu ten inny podmiot, któremu należy zwrócić ową korzyść ma-
jątkową, to wyrok byłby w tym zakresie orzeczeniem merytorycznym, który  
w momencie jego uprawomocnienia się, stwarzałby w tym przedmiocie stan 
rzeczy osądzonej;

n) oskarżony został uniewinniony od postawionego mu w akcie oskar-
żenia zarzutu (-ów); jednocześnie nie ma tutaj znaczenia, czy uniewinnienie 
osoby postawionej w stan oskarżenia nastąpiło z uwagi na wykazanie za 
pomocą środków dowodowych jej niewinności, czy ze względu na istniejące 
wątpliwości co do jej winy, co z kolei obliguje sąd do zastosowania reguły 
in dubio pro reo (art. 5 §2 k.p.k.);

o) postępowanie karne (karne skarbowe) zostało warunkowo albo bez-
warunkowo umorzone, co do czynu, z którego podmiot określony w art. 52 
k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) osiągnął bądź nie osiągnął korzyści majątkowej;

5 W. D a s z k i e w i c z, Zobowiązanie do zwrotu korzyści majątkowej…, op. cit., 
s. 151.



 RoZSTRZyGNIęCIA SąDoWE W PRZEDMIoCIE WNIoSKU...  145

p) oskarżony został skazany za przestępstwo (przestępstwo skarbowe), 
które nie przyniosło innej osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyj-
nej nie mającej osobowości prawnej jakiejkolwiek korzyści majątkowej;

q) oskarżony został skazany za przestępstwo (przestępstwo skarbowe), 
które przyniosło innej osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej 
nie mającej osobowości prawnej jedynie korzyść niemajątkową;

r) przed lub po wniesieniu do sądu aktu oskarżenia wraz z dołączonym 
do niego wnioskiem z art. 333 §4 k.p.k. (art. 155 §5 k.k.s.) podmiot z art. 
52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną 
nie mającą osobowości prawnej został wykreślony z właściwego rejestru, 
zaś w przypadku osoby fizycznej – nastąpił jej zgon; w takiej bowiem 
sytuacji przestaje istnieć podmiot, który miałby wypełnić nałożone nań 
zobowiązanie, a ustawa nie czyni innych podmiotów odpowiedzialnymi za 
jej zobowiązanie6. 

W powyżej powołanych sytuacjach podmiot z art. 52 k.k. (art. 24 §5 
k.k.s.) będzie wolny od odpowiedzialności za zwrot korzyści majątkowej 
w całości lub części na rzecz Skarbu Państwa (lub jednostki samorządu 
terytorialnego w k.k.s.). Należy w tym miejscu podkreślić, że to rozstrzyg-
nięcie sądu pierwszej instancji może zostać zaskarżone w drodze apelacji 
na niekorzyść podmiotu z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) przez prokuratora 
(czy finansowy organ postępowania przygotowawczego na gruncie k.k.s.). 

Ad. II)
Sąd pierwszej instancji pozostawia wniosek oskarżyciela publicznego 

o zobowiązanie podmiotu z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) do zwrotu w całości 
lub części na rzecz Skarbu Państwa (w k.k.s. – lub jednostki samorządu tery-
torialnego) korzyści majątkowej bez rozpoznania w części, zaś w pozostałej 
części go uwzględnia, gdy:

a)  uprawniony oskarżyciel publiczny cofnął na rozprawie głównej przed-
miotowy wniosek jedynie w części; np. wnosił o zobowiązanie podmiotu 
z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) do zwrotu korzyści majątkowej w całości, 
ale uwzględniając wyniki postępowania dowodowego uznał, iż zasadnym 
będzie zwrot takiej korzyści jedynie w części; wówczas gdy sąd wyda wy-
rok skazujący oskarżonego za przestępstwo (przestępstwo skarbowe), które 
przyniosło korzyść majątkową podmiotowi z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.), 
jednocześnie w części, w której oskarżyciel publiczny nie cofnął niniejsze-

6 D. K a c z o r k i e w i c z, Pozycja podmiotu zobowiązanego do zwrotu korzyści mająt-
kowej w polskim postępowaniu karnym (art. 52 kodeksu karnego), Toruń 2005, s. 180.
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go wniosku, zobowiąże ów podmiot do zwrotu tej korzyści majątkowej na 
rzecz Skarbu Państwa (lub jednostki samorządu terytorialnego – w k.k.s.), 
zaś w części, w której nastąpiło takie cofnięcie pozostawi wniosek bez 
rozpoznania;

b) sąd ustalił na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, iż 
korzyść majątkowa osiągnięta przez osobę fizyczną, prawną lub jednostkę 
organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, a pochodząca z przestępstwa 
(przestępstwa skarbowego) oskarżonego podlega w części zwrotowi innemu 
podmiotowi niż Skarb Państwa (lub jednostka samorządu terytorialnego 
w k.k.s.); 

c) oskarżyciel publiczny skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 
danej osobie o dwa przestępstwa (przestępstwa skarbowe) wraz z dołą-
czonym do niego wnioskiem o zobowiązanie określonej osoby fizycznej, 
prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej do 
zwrotu na rzecz Skarbu Państwa (lub jednostki samorządu terytorialnego 
w k.k.s.) w całości korzyści majątkowej osiągniętej z jednego z tych prze-
stępstw (przestępstw skarbowych) zarzuconych oskarżonemu, a następnie 
na rozprawie głównej sąd ustalił, iż podmiot z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) 
odniósł z tego przestępstwa (przestępstwa skarbowego) korzyść majątkową 
jedynie w części; w pozostałej zaś części taką korzyść odniósł podmiot nie 
wskazany we wniosku; 

d)  oskarżyciel publiczny wniósł o zobowiązanie podmiotu z art. 52 k.k. 
(art. 24 §5 k.k.s.) do zwrotu korzyści majątkowej w całości, natomiast sąd 
doszedł do przekonania, że zasadne jest zobowiązanie do takiego zwrotu 
tylko w części; taka sytuacja może mieć miejsce np. wówczas gdy sąd uznał, 
że biorąc pod uwagę aktualną sytuację materialną podmiotu z art. 52 k.k. 
(art. 24 §5 k.k.s.) zwrot korzyści majątkowej w całości będzie niemożliwy 
lub zbędny, gdyż wróciła ona już częściowo inną drogą prawną do Skarbu 
Państwa (między osiągnięciem korzyści a wydaniem wyroku skazującego 
może upłynąć bowiem znaczny okres czasu )7;

7 W. D a s z k i e w i c z,  Zobowiązanie do zwrotu korzyści majątkowej…, op. cit., s. 131; 
w przedmiocie sytuacji, w której sąd może orzec częściowy zwrot korzyści patrz też: R. A. 
S t e f a ń s k i, Obowiązek zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa przez inną 
osobę, Prok. i Pr. 2000, nr 3, s. 128; J. G r a j e w s k i, L. K. P a p r z y c k i, S. S t e i n b o r n, 
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 1- 424 k.p.k., T. I, Zakamycze 2006, 
s. 1170; T. G r z e g o r c z y k, Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku ko-
ronnym, Komentarz, wyd. 5, Warszawa 2008, s. 877.
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e) oskarżyciel publiczny wniósł o zobowiązanie podmiotu z art. 52 k.k. 
(art. 24 §5 k.k.s.) do zwrotu korzyści majątkowej w całości w wysokości np. 
100.000 zł, zaś sąd ustalił, że rzeczywista korzyść majątkowa odniesiona 
przez podmiot z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) z przestępstwa (przestępstwa 
skarbowego) oskarżonego to kwota np. 50.000 zł – wówczas sąd powinien 
zobowiązać podmiot z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) do zwrotu korzyści ma-
jątkowej w kwocie 50.000 zł, zaś w pozostałej części pozostawić wniosek bez 
rozpoznania; nie można bowiem zobowiązać podmiotu z art. 52 k.k. (art. 24 §5 
k.k.s.) do zwrotu korzyści majątkowej, której w rzeczywistości nie uzyskał;

g) sąd uznał na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, 
że korzyść majątkowa osiągnięta przez podmiot z art. 52 k.k. (art. 24 §5 
k.k.s.) została rozporządzona przez niego w części bezpłatnie np. darowana 
na szczytne cele (np. na ratowanie życia ludzkiego) przed skierowaniem 
przeciwko niemu wniosku z art. 333 §4 k.p.k. (art. 155 §5 k.k.s.) do sądu, 
a ta osoba lub jednostka uzyskując tę korzyść nie miała świadomości, iż 
pochodzi ona z przestępstwa (przestępstwa skarbowego) oskarżonego; w 
tej sytuacji orzekanie wobec podmiotu z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) obo-
wiązku zwrotu korzyści majątkowej w całości na rzecz Skarbu Państwa (lub 
jednostki samorządu terytorialnego w k.k.s.) pozostawałoby w sprzeczności 
z zasadami współżycia społecznego8.

We wskazanych sytuacjach podmiot z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) 
będzie jedynie częściowo wolny od odpowiedzialności za zwrot korzyści 
majątkowej na rzecz Skarbu Państwa (lub jednostki samorządu terytorialne-
go w k.k.s.). Należy w tym miejscu podkreślić, że i to rozstrzygnięcie sądu 
pierwszej instancji może zostać w części zaskarżone, w drodze apelacji, na 
niekorzyść podmiotu z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) przez prokuratora (czy 
finansowy organ postępowania przygotowawczego na gruncie k.k.s.), z kolei 
w pozostałej części, tj. w tej, w której podmiot z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) 
został zobowiązany do zwrotu w/w korzyści, może on samodzielnie lub przez 
pełnomocnika, jeżeli go ustanowił, złożyć apelację (art. 444 k.p.k.). 

Ad. III) 
Sąd pierwszej instancji uwzględnia wniosek oskarżyciela publicznego 

o zobowiązanie podmiotu z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) do zwrotu w cało-
ści lub części na rzecz Skarbu Państwa (w k.k.s. – lub jednostki samorządu 
terytorialnego) korzyści majątkowej w całości, gdy:

8 Tak np. J. G r a j e w s k i, L. K. P a p r z y c k i, S. S t e i n b o r n, Kodeks postępowania 
karnego…, op. cit., s. 1170.
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a)  został on dołączony przez oskarżyciela publicznego do aktu oskar-
żenia, który zawiera wniosek z art. 335 k.p.k. § 1 (art. 156 §1 k.k.s.), tj. 
wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskar-
żonym kary lub środka karnego bez przeprowadzania rozprawy. Podkreślić 
należy, że w doktrynie wskazuje się9, że właściwym byłoby przyjęcie, iż 
podmiot z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) ma prawo uczestniczyć w posiedze-
niu w przedmiocie rozpoznania niniejszego wniosku oraz prawo złożenia 
w związku z rozpatrywaniem kwestii jego odpowiedzialności majątkowej 
oświadczenia o skorzystaniu z prawa odmowy zeznań. Uprawnienie to na-
leżałoby wyprowadzić z pozycji, jaką ten podmiot zajmuje w postępowaniu 
karnym (karnym skarbowym). Nadto w ten sposób podmiot ten miałby 
możliwość obrony przed nałożeniem nań przedmiotowego zobowiązania;

b) sąd wydał wyrok skazujący oskarżonego, działającego w imieniu lub 
interesie podmiotu z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.), za przestępstwo (prze-
stępstwa skarbowe), z którego ten podmiot uzyskał korzyść majątkową; 
jest to zatem podstawa do pozytywnego załatwienia wniosku oskarżyciela 
publicznego;

c) oskarżyciel publiczny skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 
oskarżonemu, któremu postawiono dwa lub więcej zarzutów i np. jeden 
z nich dotyczył przestępstwa (przestępstwa skarbowego), z którego inna 
osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowo-
ści prawnej, w imieniu lub interesie której ten oskarżony działał, osiągnęła 
korzyść majątkową – w razie skazania oskarżonego za to przestępstwo 
(przestępstwo skarbowe), sąd uwzględni złożony w tym przedmiocie wnio-
sek oskarżyciela publicznego, chociażby co do innego (-ych) zarzutu lub 
zarzutów postępowanie umorzono lub sprawcę od nich uniewinniono;

d) oskarżyciel publiczny wniósł o zobowiązanie podmiotu z art. 52 k.k. 
(art. 24 §5 k.k.s.) do zwrotu korzyści majątkowej w całości w wysokości np. 
100.000 zł, zaś sąd ustalił, że rzeczywista korzyść majątkowa odniesiona 
przez podmiot z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) z przestępstwa (przestępstwa 
skarbowego) oskarżonego to kwota np. 150.000 zł – wówczas sąd powinien 
zobowiązać podmiot z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) do zwrotu korzyści ma-
jątkowej w kwocie 100.000 zł, zaś w pozostałej części tj. 50.000 zł uczynić 

9 Zob.  np. D. K a c z o r k i e w i c z, Pozycja podmiotu zobowiązanego do zwrotu ko-
rzyści majątkowej…, op. cit. s. 74; T. G r z e g o r c z y k, Udział stron i innych uczestników 
procesu w posiedzeniach sądu w sprawach karnych, [w:] Nauki penalne wobec problemów 
współczesnej przestępczości. Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora 
Andrzeja Gaberle, Warszawa 2007, s. 177–178.
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tego nie może, gdyż nie dysponuje ponad kwotę 100.000 zł stosownym 
wnioskiem oskarżyciela publicznego; ten ostatni zaś stanowi formalno-
prawny warunek orzekania tego środka. W tym miejscu podnieść należy, iż 
dołączony do aktu oskarżenia wniosek oskarżyciela publicznego z art. 333 §4 
k.p.k. (art. 155 §5 k.k.s.) byłby dla sądu w powołanej sytuacji de facto wnio-
skiem o zobowiązanie podmiotu z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) do zwrotu 
korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa innej osoby na rzecz Skarbu 
Państwa (lub jednostki samorządu terytorialnego w k.k.s.) jedynie w części; 
jednocześnie wymaga podkreślenia okoliczność, że oskarżyciel publiczny 
nie jest uprawniony do zmodyfikowania wysokości korzyści majątkowej w 
toku postępowania (w powyższym przypadku: na zobowiązanie do zwrotu 
korzyści majątkowej o wyższej wartości aniżeli pierwotnie wnioskowana). 
Byłoby to bowiem złożenie osobnego dodatkowego wniosku w toku postę-
powania sądowego odnośnie tej brakującej kwoty, co nie znajduje oparcia 
w obowiązujących przepisach prawa karnego procesowego; 

e) sąd w toku rozprawy głównej, uwzględniając wyniki postępowania 
dowodowego i nie wychodząc poza granice oskarżenia, dokonał zmiany 
kwalifikacji prawnej czynu oskarżonego nadal traktując go jako przestępstwo 
(przestępstwo skarbowe); taka czynność sądu nie ma znaczenia z punktu 
widzenia skuteczności dołączonego do aktu oskarżenia wniosku prokuratora 
o zobowiązanie podmiotu określonego w art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) do 
zwrotu korzyści majątkowej w całości lub części na rzecz Skarbu Państwa 
(lub jednostki samorządu terytorialnego w k.k.s.), gdyż w dalszym ciągu 
chodzi o to samo zdarzenie faktyczne, tyle że zakwalifikowane z innego 
przepisu prawa karnego (karnego skarbowego) materialnego, z którego ten 
podmiot miał odnieść ową korzyść; zatem w razie skazania oskarżonego za 
przestępstwo (przestępstwo skarbowe) - mające zmienioną w stosunku do 
zawartej w akcie oskarżenia kwalifikację prawną, sąd zobowiąże podmiot 
z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) do zwrotu korzyści majątkowej pochodzącej 
z tego przestępstwa (przestępstwa skarbowego). Podkreślić tu należy jed-
nocześnie, iż oskarżycielowi publicznemu nie wolno w trakcie rozprawy 
głównej samodzielnie zmodyfikować kwalifikacji prawnej zarzuconego 
oskarżonemu w akcie oskarżenia czynu i przy okazji takiej czynności pro-
cesowej przedłożyć sądowi wniosku o zobowiązanie podmiotu z art. 52 
k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) do zwrotu korzyści majątkowej pochodzącej z prze-
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stępstwa (przestępstwa skarbowego)  tego oskarżonego w zmodyfikowanej 
postaci10;

f) oskarżyciel publiczny skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 
danej osobie o dwa lub więcej przestępstw (przestępstw skarbowych) wraz 
z wnioskiem o zobowiązanie określonej osoby fizycznej, prawnej lub jed-
nostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej do zwrotu na rzecz 
Skarbu Państwa (lub jednostki samorządu terytorialnego w k.k.s.) w całości 
lub części korzyści majątkowej osiągniętej z jednego z przestępstw (prze-
stępstw skarbowych) zarzuconych oskarżonemu, a następnie na rozprawie 
głównej odstąpił od oskarżenia w części, ale tylko w zakresie zarzutu, któ-
rego nie dotyczył przedmiotowy wniosek;  ponieważ zgodnie z art. 14 §2 
k.p.k. odstąpienie oskarżyciela publicznego od oskarżenia nie wiąże sądu 
- sąd będzie dalej prowadzić postępowanie, które zakończy się wydaniem 
stosownego do jego wyników orzeczenia; jeżeli będzie to wyrok skazujący 
oskarżonego za przestępstwo (przestępstwo skarbowe), z którego wskazana 
we wniosku osoba lub jednostka osiągnęła korzyść majątkową i co do którego 
oskarżyciel publiczny nie odstąpił od oskarżenia, sąd winien uwzględnić 
wniosek oskarżyciela publicznego w całości;

g) jeżeli przestępstwo, z którego korzyść majątkową odniósł podmiot 
z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) popełniło np. dwóch sprawców działających 
– zgodnie z aktem oskarżenia - wspólnie i w porozumieniu oraz reprezentu-
jących ten podmiot, sąd uwzględnia wniosek o zobowiązanie podmiotu z art. 
52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) do zwrotu owej korzyści, gdyby wydał orzeczenie 
skazujące chociażby w odniesieniu tylko do jednego z tych sprawców;

h) w postępowaniu prowadzonym na skutek podjęcia postępowania 
warunkowo umorzonego, w którym wniosek o warunkowe umorzenie po-
stępowania karnego zastąpił akt oskarżenia, i oskarżyciel publiczny dołączył 
do niego wniosek z art. 333 §4 k.p.k. (art. 155 §5 k.k.s.), to sąd wydał w nim 
wyrok skazujący oskarżonego za przestępstwo (przestępstwo skarbowe), 
z którego podmiot z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) odniósł korzyść majątkową 
oraz jednocześnie nałożył na tego ostatniego odpowiedzialność przewidzia-
ną w art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.); Jak słusznie podnoszą T. Grzegorczyk11 

10 Zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 2005 roku, IV K 98/05, oSNKW 
2006, nr 4, poz. 36.

11 T. G r z e g o r c z y k, Sytuacja prawna podmiotu odpowiedzialnego za zwrot korzyści 
uzyskanej z przestępstwa innej osoby w procesie karnym. Nowa kodyfikacja karna. Kodeks 
postępowania karnego. Krótkie komentarze, z. 1, Warszawa  1997, s. 58.
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i F. Prusak12 okoliczność, iż w art. 341 §2 k.p.k. brak jest odwołania do art. 
333 §4 k.p.k. nie oznacza, że prokurator nie może sporządzić wskazanego 
w nim wniosku. Art. 333 §4 k.p.k. nie ma charakteru obligującego, zaś te 
czynności, na które wskazuje art. 341 §2 k.p.k. prokurator jest obowiązany 
wykonać, gdyby sąd skierował sprawę do rozpoznania na rozprawę;

i) sąd ustalił, że podmiot z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) rozporządził 
korzyścią materialną pochodzącą z przestępstwa (przestępstwa skarbowego) 
oskarżonego na rzecz innej osoby w całości lub w części np. sprzedał ją, 
zamienił na inną rzecz albo podarował, bez względu na to, czy ta osoba miała 
świadomość źródła pochodzenia tej korzyści; w takiej bowiem sytuacji jego 
zobowiązanie z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) nie ustaje, ponieważ w chwili 
uzyskania korzyści powinien liczyć się z obowiązkiem jej zwrotu jako że 
było to osiągnięcie korzyści bez podstawy prawnej; poza tym jeśli to roz-
porządzenie na rzecz innej osoby było odpłatne, podmiot z art. 52 k.k. (art. 
24 §5 k.k.s.) nadal jest „niesłusznie wzbogacony”, gdyż w tym przypadku 
korzyść majątkowa jedynie zmieniła swoją postać (wyjątkiem może być 
jednak sytuacja na którą wskazuje punkt g opisany do ad. II).

W przedstawionych sytuacjach podmiot z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) 
będzie odpowiedzialny za zwrot korzyści majątkowej na rzecz Skarbu 
Państwa (lub jednostki samorządu terytorialnego w k.k.s.). Dodać należy, 
iż ustawodawca nie uzależnia orzeczenia zobowiązania do zwrotu niniejszej 
korzyści od rodzaju wymierzonej oskarżonemu w wyroku skazującym kary; 
może to być grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia 
wolności bezwzględna lub z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. 
Dopuszczalne jest też zawarcie w wyroku takiego rozstrzygnięcia o zobo-
wiązaniu do zwrotu korzyści majątkowej, gdy sąd odstąpi od wymierzenia 
oskarżonemu kary i poprzestanie na środku karnym albo odstąpi od wymie-
rzenia kary i środka karnego13.

W tym miejscu podnieść też należy, iż podmiot z art. 52 k.k. (art. 24 
§5 k.k.s.) ma prawo, samodzielnie lub przez swego pełnomocnika, jeśli go 
posiada, złożyć od powyższego rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji 
apelację (art. 444 k.p.k.). Również prokurator (lub finansowy organ postępo-
wania przygotowawczego w k.k.s.), mimo zobowiązania przez sąd pierwszej 
instancji podmiotu z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.)  do zwrotu korzyści ma-
jątkowej, ma prawo wnieść apelację na jego korzyść, które to stwierdzenie 

12 F. P r u s a k, Komentarz do kodeksu postępowania karnego, T. 2, Warszawa 1999, 
s. 921.

13 R.A. S t e f a ń s k i, Obowiązek zwrotu korzyści majątkowej…, op. cit. s. 125.  



152 DoRoTA SIEWIERSKA

należałoby wyprowadzić z art. 425 §3 zd. II k.p.k. Np. możliwe byłoby to 
w sytuacji, w której prokurator (lub finansowy organ postępowania przygo-
towawczego w k.k.s.) wystąpił z dołączonym do aktu oskarżenia wnioskiem 
o zobowiązanie osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie 
mającej osobowości prawnej do zwrotu korzyści majątkowej uzyskanej 
z przestępstwa (przestępstwa skarbowego) oskarżonego np. w kwocie 
100.000 złotych, a sąd w wyroku zobowiązał ten podmiot do zwrotu np. 
kwoty 150.000 złotych (wychodząc tym samym poza granice przedmiotowe 
niniejszego wniosku). Natomiast gdy sąd orzekł zgodnie z wnioskiem z art. 
333 §4 k.p.k. (art. 155 §5 k.k.s.), oskarżyciel publiczny nie będzie składał 
wówczas apelacji. Z kolei gdyby Sąd, mając na względzie wyniki postępo-
wania dowodowego, zobowiązał podmiot z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) 
do zwrotu korzyści majątkowej mniejszej aniżeli podana we wniosku z art. 
333 §4 k.p.k. (art. 155 §5 k.k.s.), np. do zwrotu kwoty 50.000 zł zamiast 
wnioskowanej kwoty 100.000 zł, pozostawiając tym samym w zakresie 
dalszej kwoty 50.000 zł powyższy wniosek bez rozpoznania, to wówczas 
oskarżyciel publiczny może złożyć w tym zakresie środek odwoławczy na 
niekorzyść podmiotu z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.). 

2. Jak wskazano, orzeczenie sądu pierwszej instancji w przedmiocie 
rozstrzygnięcia wniosku z art. 333 §4 k.p.k. (art. 155 §5 k.k.s.) może zostać 
zaskarżone w drodze apelacji. Podlega ono wówczas kontroli instancyjnej. 
Nie ulega wątpliwości, że sąd odwoławczy rozpoznając ten środek za-
skarżenia od wyroku sądu pierwszej instancji może go uchylić w całości, 
a sprawę przekazać do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. 
Jeżeli byłoby to orzeczenie skazujące, w którym zawarto rozstrzygnięcie 
pozytywne w przedmiocie wniosku oskarżyciela publicznego z art. 333 
§4 k.p.k. (art. 155 §5 k.k.s.), to po jego uchyleniu w całości (np. na skutek 
zasadnej apelacji oskarżonego), sąd pierwszej instancji, przy ponownym 
rozpoznaniu sprawy, może załatwić taki wniosek odmiennie, jeżeli jego 
decyzja w zakresie winy oskarżonego będzie teraz inna niż poprzednio np. 
w przypadku jego uniewinnienia (w takiej sytuacji powinien pozostawić 
wniosek z art. 333 §4 k.p.k. lub art. 155 §5 k.k.s. bez rozpoznania). 

Jeśli apelację od wyroku sądu pierwszej instancji wniósł oskarżyciel 
publiczny zarzucając temu orzeczeniu, że sąd ten niesłusznie pozostawił 
wniosek z art. 333 §4 k.p.k. (art. 155 §5 k.k.s.) bez rozpoznania, gdyż zo-
stały spełnione wszystkie przesłanki zastosowania instytucji zobowiązania 
do zwrotu korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa (przestępstwa 
skarbowego) innej osoby, a sąd odwoławczy doszedłby do wniosku, iż 
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oskarżyciel publiczny ma rację, wówczas zmienia zaskarżony wyrok w ten 
sposób, że zobowiązuje podmiot z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.)  do zwrotu 
korzyści majątkowej na rzecz Skarbu Państwa (lub jednostki samorządu 
terytorialnego w k.k.s.). 

Ponieważ oskarżyciel publiczny może złożyć też apelację na korzyść 
podmiotu z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.), to w razie jej zasadności, sąd 
odwoławczy zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że pozostawia wnio-
sek z art. 333 §4 k.p.k. (art. 155 §5 k.k.s.) bez rozpoznania w całości albo 
w części albo uchyla zaskarżony wyrok w części dotyczącej rozstrzygnięcia 
w zakresie wniosku z art. 333 §4 k.p.k. (art. 155 §5 k.k.s.) i w tej części 
przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji.

Z kolei w sytuacji złożenia apelacji przez podmiot z art. 52 k.k. (art. 24 
§5 k.k.s.) lub jego pełnomocnika możliwe są następujące rozstrzygnięcia 
sądu drugiej instancji:

a) Jeżeli sąd odwoławczy, dysponując apelacją podmiotu z art. 52 k.k. (art. 
24 §5 k.k.s.), kwestionującą nałożenie nań zobowiązania, uzna ją w całości 
za bezzasadną, przyjmując tym samym, iż sąd pierwszej instancji słusznie 
nałożył na niego w obowiązek zwrotu korzyści majątkowej osiągniętej 
z przestępstwa (przestępstwa skarbowego) oskarżonego w całości na rzecz 
Skarbu Państwa (lub jednostki samorządu terytorialnego w k.k.s.), wydaje 
wyrok, w którym utrzymuje w tym zakresie w mocy zaskarżony wyrok. 

b) Jeśli sąd odwoławczy uzna apelację podmiotu z art. 52 k.k. (art. 24 
§5 k.k.s.) kwestionującą nałożenie nań zobowiązania, jedynie w części za 
zasadną, przyjmując tym samym, iż sąd pierwszej instancji niesłusznie 
nałożył na niego w obowiązek zwrotu korzyści majątkowej osiągniętej 
z przestępstwa (przestępstwa skarbowego) oskarżonego w całości na rzecz 
Skarbu Państwa (lub jednostki samorządu terytorialnego w k.k.s.), gdyż 
powinien to uczynić jedynie w części, wówczas zmienia zaskarżony wyrok 
w tym zakresie w ten sposób, że wydaje rozstrzygnięcie, w którym nakłada 
na niego przedmiotowy obowiązek tylko w części, zaś w pozostałej części 
pozostawia wniosek z art. 333 §4 k.p.k. (art. 155 §5 k.k.s.)  w tym zakresie 
bez rozpoznania.

c) Gdy sąd odwoławczy uzna, że apelacja podmiotu z art. 52 k.k. (art. 
24 §5 k.k.s.), kwestionująca nałożenie nań zobowiązania w całości, jest 
uzasadniona, gdyż sąd niesłusznie nałożył na niego środek wskazany w tym 
przepisie prawa karnego (karnego skarbowego) materialnego, wówczas 
zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że pozostawia wniosek z art. 
333 §4 k.p.k. (art. 155 §5 k.k.s.) bez rozpoznania.  Przykładowo, może to 
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być przypadek polegający na tym, iż sąd pierwszej instancji dysponował 
zasadnym wnioskiem o zobowiązanie do zwrotu korzyści majątkowej pod-
miotu określonego w tym wniosku jako „X”, a w wyroku zobowiązał do 
przedmiotowego zwrotu podmiot określony jako „y” (czyli nie wskazany 
w niniejszym wniosku i w konsekwencji nie będący tzw. quasi – stroną 
prowadzonego postępowania karnego czy karnego skarbowego). 

d) Jeżeli w środku odwoławczym od wyroku skazującego podmiot z art. 
52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) słusznie kwestionował przypisanie oskarżonemu 
sprawstwa i winy, a tym samym nałożenie na niego obowiązku zwrotu 
korzyści majątkowej w całości na rzecz Skarbu Państwa (lub jednostki 
samorządu terytorialnego w k.k.s.), sąd odwoławczy zmienia zaskarżony 
wyrok w ten sposób, że uniewinnia oskarżonego od popełnienia zarzuconego 
mu czynu i pozostawia wniosek z art. 333 §4 k.p.k. (art. 155 §5 k.k.s.) bez 
rozpoznania.  

e) Gdyby w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji występowało 
jednocześnie kilka podmiotów z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.), a apelację 
przeciwko nałożeniu na nich indywidualnie zobowiązania do zwrotu ko-
rzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa oskarżonego na rzecz Skarbu 
Państwa (lub jednostki samorządu terytorialnego w k.k.s.) złożył tylko 
jeden z nich i była ona zasadna np. słusznie wskazywała, iż z przestępstwa 
(przestępstwa skarbowego), którego dopuścił się oskarżony, żaden z tych 
podmiotów nie uzyskał korzyści materialnej, to sąd drugiej instancji zmieni 
orzeczenie sądu pierwszej instancji w ten sposób, że pozostawi w stosunku 
do niego wniosek z art. 333 §4 k.p.k. (art. 155 §5 k.k.s.) bez rozpoznania, 
zaś pozostali powinni wystąpić z prośbą do Prokuratora Generalnego lub 
Rzecznika Praw obywatelskich o wystąpienie przez nich z kasacją od ta-
kiego rozstrzygnięcia.  Brak jest podstaw bowiem, by w powyżej opisanej 
sytuacji stosować art. 435 k.p.k.

3. W praktyce sądowej nie jest wykluczona sytuacja, w której orzecze-
nie sądu pierwszej instancji zawierające rozstrzygnięcie o zobowiązaniu 
podmiotu z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) do zwrotu korzyści majątkowej 
w całości lub części na rzecz Skarbu Państwa (lub jednostki samorządu 
terytorialnego w k.k.s.), mimo uprawomocnienia się, będzie niezgodne 
z prawem, a niezgodność ta zostanie stwierdzona dopiero w postępowaniu 
zainicjowanym na skutek nadzwyczajnych środków zaskarżenia. W tym 
miejscu jednak podkreślić trzeba, iż postępowania kasacyjnego nie może 
uruchomić podmiot z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.),  gdyż nie jest on w świetle 
przepisów kodeksu postępowania karnego (kodeksu karnego skarbowego) 
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legitymowany do wniesienia kasacji. Zgodnie z art. 542 §1 k.p.k. podmiot 
taki nie może również złożyć wniosku o wznowienie postępowania. Jednakże 
z drugiej strony należy wskazać na treść art. 542 §3 k.p.k., w myśl którego 
wznowienie postępowania następuje z urzędu w razie ujawnienia się uchy-
bień wymienionych w art. 439 §1 k.p.k., jeżeli nie były one przedmiotem 
rozpoznania w postępowaniu kasacyjnym (art. 542 §4 k.p.k.). Dlatego też 
na podstawie art. 9 §2 k.p.k. podmiot z art. 52 k.p.k. (art. 24 §5 k.k.s.), ma 
prawo wskazać sądowi na potrzebę wznowienia postępowania z urzędu, gdy 
ujawnią się przesłanki z art. 542 §3 i §4 k.p.k.14 W innych sytuacjach może 
on jedynie skierować prośbę do Prokuratora Generalnego lub Rzecznika 
Praw obywatelskich o wystąpienie przez nich z kasacją. Dodatkowo także 
oskarżyciel publiczny (prokurator, finansowy organ postępowania przy-
gotowawczego) jako strona postępowania karnego (karnego skarbowego) 
może wnieść przedmiotowe nadzwyczajne środki zaskarżenia w celu skon-
trolowania słuszności rozstrzygnięcia w przedmiocie zobowiązania osoby 
fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości 
prawnej do zwrotu w całości lub części na rzecz Skarbu Państwa (lub jed-
nostki samorządu terytorialnego w k.k.s.) korzyści majątkowej osiągniętej 
z przestępstwa (przestępstwa skarbowego) oskarżonego. 

W sytuacji gdyby uprawniony podmiot wystąpił z nadzwyczajnym środ-
kiem zaskarżenia, to w wyniku jego rozpoznania, może dojść do zmiany 
prawomocnego orzeczenia skazującego poprzez uniewinnienie skazanego 
za przestępstwo (przestępstwo skarbowe), w którym tym samym błędnie 
doszło do zobowiązana innego podmiotu do zwrotu korzyści majątkowej 
pochodzącej z przestępstwa skarbowego. Ponieważ wniesienie nadzwy-
czajnego środka zaskarżenia nie wstrzymuje wykonania prawomocnego 
orzeczenia, to przy nałożeniu na tę osobę lub jednostkę zobowiązania do 
jej zwrotu, jest ona nadal zobligowana do realizacji rozstrzygnięcia sądu 

14 odmiennie i nietrafnie D. K a c z o r k i e w i c z, Pozycja podmiotu zobowiązanego 
do zwrotu korzyści majątkowej…, op. cit. s. 155, 156 – autorka ta podaje, że argumentacja 
zawarta w przepisie art. 9 §2 k.p.k. nie wydaje się wystarczająca dla przyznania podmio-
towi z art. 52 k.k. prawa wnoszenia o wznowienie postępowania. Uznanie, że służy temu 
podmiotowi takie prawo powodowałoby nie tylko przyznanie mu inicjatywy we wnoszeniu  
o przeprowadzenie pojedynczej czynności procesowej, lecz szeregu różnych czynności 
związanych z wszczętym postępowaniem. D. Kaczorkiewicz podkreśla, iż podmiot z art. 
52 k.k. nie tylko nie jest wymieniony jako uprawniony do przeprowadzenia tych czyn-
ności, ale także do udziału w nich. Konstruowanie uzasadnienia dla dopuszczenia jego 
aktywności w tym zakresie, byłoby jej zdaniem bezpodstawnym stosowaniem wykładni 
rozszerzającej.
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zawartego w prawomocnym orzeczeniu skazującym, chyba że dojdzie do 
wstrzymania wykonania prawomocnego orzeczenia (art. 545 §1 k.p.k. w zw. 
z art. 532 k.p.k.), gdyby jednak do tego ostatniego nie doszło i obowiązek 
ten zrealizowano, a następnie Sąd Najwyższy rozpoznający kasację bądź sąd 
wznawiający postępowanie uniewinnił skazanego i pozostawił wniosek z art. 
333 §4 k.p.k. (art. 155 §5 k.k.s.) bez rozpoznania, stwierdzając niezgodność 
z prawem prawomocnego orzeczenia sądu niższej instancji, to podmiotowi 
z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) przysługuje na podstawie art. 4171 §2 zd. 1 
k.c. w zw. z art. 417 §1 k.c.  na drodze postępowania cywilnego, roszczenie 
do Skarbu Państwa (lub jednostki samorządu terytorialnego) o naprawienie 
wynikłej stąd szkody. Pierwszy z tych przepisów kodeksu cywilnego w zd. 
1 stanowi, iż jeżeli szkoda została wyrządzona poprzez wydanie prawomoc-
nego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po 
stwierdzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem15. 
Natomiast art. 417 §1 k.c. głosi, że za szkodą wyrządzoną przez niezgodne 
z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej 
odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu teryto-
rialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. 

Podnieść trzeba, że podstawy niniejszego roszczenia odszkodowawczego 
nie może stanowić nieprawomocne orzeczenie czy nieostateczna decyzja, 
nawet wadliwe, które zostało następnie skorygowane przez instancję od-
woławczą. odmienna ocena godziłaby bowiem w zasadę instancyjności 
postępowania; ponadto może prowadzić do rozbieżnych rozstrzygnięć 
w toku instancji i w procesie odszkodowawczym, na co wskazuje Sąd Naj-
wyższy16. Zatem warunkiem wszczęcia procesu odszkodowawczego jest 
uprzednie wykorzystanie przez uprawniony podmiot środków prawnych 

15 Przepis został wprowadzony do kodeksu cywilnego poprzez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
17 czerwca 2004 roku (Dz. U. nr 162, poz. 1692) i obowiązuje od dnia 01 września 2004 
roku. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2005 roku (I CNP 
27/05, LEX nr 346053) „uregulowana w art. 4171 §2 k.c. odpowiedzialność za niezgodne 
z prawem prawomocne orzeczenie wchodzi w rachubę, jeżeli zdarzenie sprawcze w postaci 
wydania orzeczenia nastąpiło w dniu 01 września 2004 roku i później”. Podobnie zob.: 
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2005 roku (I CNP 15/05, LEX nr 
187006). Tak więc przed 01 września 2004 roku podstawą roszczenia odszkodowawczego 
byłby tylko przepis art. 417 §1 k.c.

16 Zob. teza 1 wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2007 roku, II CKS 523/06, LEX  
nr 253425.
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przewidzianych w celu zmiany lub uchylenia orzeczenia sądowego nie-
zgodnego z prawem17.

Zasadność powyższego roszczenia oparta jest z kolei na następujących 
argumentach. 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „każdy ma 
prawo do wynagrodzenia szkody wyrządzonej mu przez niezgodne z pra-
wem działania organu władzy publicznej”. Uzasadniony jest więc pogląd, 
że uprawnionym do odszkodowania od podmiotów wykonujących władzę 
publiczną może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka 
organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, lecz wyposażona w zdol-
ność prawną18. Nie ulega wątpliwości, iż w świetle przepisów Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej władza sądownicza jest jedną z form władzy pub-
licznej, a sprawują ją sądy i trybunały. Ich wyroki są wydawane w imieniu 
Rzeczypospolitej Polskiej, a sędziowie są funkcjonariuszami publicznymi 
działającymi w imieniu państwa. Struktura sądów i trybunałów wskazuje, 
że nie są one państwowymi osobami prawnymi, a stanowią jednostki orga-
nizacyjne (stationes fisci) Skarbu Państwa. oznacza to więc, iż podmiotem 
odpowiedzialnym za wyrządzenie szkody przez władzę sądowniczą jest 
Skarb Państwa. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż ta odpowiedzialność 
Skarbu Państwa oparta jest na zasadzie ryzyka, gdyż ustawodawca w art. 
417 k.c. zrezygnował z przesłanki zawinionego działania lub zaniechania 
przy wykonywaniu władzy publicznej, poprzestając na przesłance bezpraw-
ności19.

Sędzia wydając orzeczenie działa zatem jako organ władzy publicz-
nej20. 

Jest oczywistym, iż gdy orzeczenie sądu uprawomocni się, podlega wy-
konaniu. A więc podmioty, wobec których sąd podjął określone rozstrzyg-
nięcia, winny się im podporządkować. Wykonywanie władzy sądowniczej 

17 Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2004 roku, sygn. akt V 
CK 206/04, LEX nr 277883.

18 G. B i e n i e k, H. C i e p ł a, S. D m o w s k i, J, G u t o w s k i, K. K o ł a k o w s k i, 
M. S y c h o w i c z, T. W i ś n i e w s k i, Cz. Ż u ł a w s k a, Komentarz do kodeksu cywilnego. 
Księga trzecia. Zobowiązania, T. 1 , wyd. 7, Warszawa 2007, s. 297.

19 Zob.  np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2002 roku, I CKN 581/99, 
oSNC 2002, nr 10, poz. 128, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2005 roku, III CKN 
549/04, LEX nr 277845, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 11 maja 2006 roku, 
I ACa 327/05, LEX nr 298589.

20 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 sierpnia 2005 roku, II CK 27/05, LEX nr 
311315.
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stanowiącej, jak wyższej odnotowano, jedną z form władzy publicznej, łączy 
się bowiem w istocie z możliwością władczego kształtowania sytuacji tych 
podmiotów. W związku z tym skoro te podmioty występują z pozycji „pod-
danego” władzy sądowniczej, powinny mieć też gwarancję, że w przypadku 
wadliwego, ale prawomocnego orzeczenia wyrządzającego im szkodę, 
otrzymają stosowne odszkodowanie. Art. 417¹ §2 zd. 1 k.c. wymaga, aby ta 
wadliwość prawomocnego orzeczenia polegała na niezgodności z prawem, 
a ponadto została stwierdzona we właściwym postępowaniu. Niezgodność 
z prawem – w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 
2001 roku21 – powinna być rozumiana ściśle, w odniesieniu do konstytu-
cyjnego ujęcia źródeł prawa, tj. jako sprzeczność wyłącznie z przepisami 
prawa, nie zaś z normami moralnymi czy obyczajowymi określanymi 
terminem „zasad współżycia społecznego” lub „dobrych obyczajów”. Na-
tomiast stwierdzenie tej niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 
następuje według przepisów tego postępowania, w którym to orzeczenie 
zostało wydane22. Zatem ten tryb regulacji eliminuje jednoczesną możliwość 
stwierdzania nielegalności prawomocnego orzeczenia przez sąd „cywilny” 
rozpoznający sprawę odszkodowawczą23.

W przypadku postępowania karnego (karnego skarbowego) stwier-
dzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia następuje więc, 
co już wyższej podniesiono – w drodze postępowania kasacyjnego albo 
w postępowaniu wznawiającym prowadzone już postępowanie. Zgodnie 
z art. 523 §1 k.p.k. kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień 
wymienionych w art. 439 §1 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, 
jeżeli mogło mieć istotny wpływ na treść orzeczenia. Z kolei jeśli chodzi 
o wznowienie postępowania może ono nastąpić w wypadkach przewidzia-
nych w rozdziale 56 k.p.k. 

Jako przykłady sprzeczności z przepisami prawa stwierdzone wobec 
prawomocnego orzeczenia sądu „karnego” można powołać np. przekro-
czenie przez sąd uprzednio rozpoznający sprawę granic swobodnej oceny 
dowodów, przekroczenie granic dopuszczalnej wykładni przepisu w zakresie 
oceny prawnej czynu, pominięcie określonego przepisu przy ocenie prawnej 

21 Sygn. SK 18/2000, Dz. U. z 2001 nr 145, poz.1638.
22 Z. B a n a s z c z y k [w:] Z. Banaszczyk, A. Brzozowski, J. Mojak, L. ogiegło, 

M. Pazdan, J. Pietrzykowski, W. Popiołek, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, J. Szachu-
łowicz, K. Zaradkiewicz, K. Zawada, Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-44911 

pod red. prof. J. Pietrzykowskiego, wyd. 5, Warszawa 2008, s. 1273.
23 A. K a w a ł k o, H. W i t c z a k, Prawo cywilne, Warszawa 2008, s. 493.
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zachowania sprawcy, który gdyby został uwzględniony, musiałby prowadzić 
do odmiennego rozstrzygnięcia itd. 

Dla dochodzenia odszkodowania w trybie przepisów cywilnoprawnych 
musi istnieć rzeczywisty i normalny związek pomiędzy wyrządzeniem 
szkody a niezgodnym z prawem działaniem lub zaniechaniem przy wy-
konywaniu władzy publicznej (art. 361 §1 k.c.)24. W przypadku podmiotu 
z art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) będzie chodzić o taki związek między wy-
rządzeniem szkody a wydaniem prawomocnego orzeczenia sądu karnego, 
którego niezgodność z prawem została następnie stwierdzona we właściwym 
postępowaniu, czyli w powołanym już postępowaniu kasacyjnym bądź wzna-
wiającym postępowanie. Pod pojęciem „szkody” rozumieć należy zarówno 
straty, które podmiot ten poniósł wypełniając nałożone na niego w oparciu 
o art. 52 k.k. (art. 24 §5 k.k.s.) zobowiązanie (damnum emergens), jak rów-
nież korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono 
(lucrum cessans). 

Podobnie sytuacja przedstawiałaby się, gdyby w drodze kasacji bądź 
wznowienia postępowania doszło do uchylenia prawomocnego orzeczenia 
sądu „karnego” niższej instancji i umorzenia postępowania z uwagi na 
przeszkody prawne w orzekaniu ujawnione na wcześniejszym etapie postę-
powania. Także tutaj, gdyby nałożono na podmiot z art. 52 k.k. (art. 24 §5 
k.k.s.) w takim orzeczeniu zobowiązanie do zwrotu korzyści majątkowej 
i on je wcześniej wykonał, ma prawo dochodzić w postępowaniu cywilnym 
od Skarbu Państwa (jednostki samorządu terytorialnego) odszkodowania 
na podstawie powołanych już norm prawnych znajdujących się w kodeksie 
cywilnym. 

Natomiast w przypadku uchylenia prawomocnego wyroku sądu „karne-
go” i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania właściwemu sądowi 
niższego rzędu, zwrócona już przez podmiot odpowiedzialny korzyść mająt-
kowa powinna być zatrzymana do czasu wydania orzeczenia po ponownym 
rozpoznaniu sprawy.

24 Zob. też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2004 roku, III CK 485/03, 
Monitor Prawniczy 2004, nr 23, poz. 1063.
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THE JUDICIAL DECISIoNS IN THE oBJECT oF THE PUBLIC 
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FRoM ARTICLE 52 oF THE PoLISH PENAL CoDE AND ARTICLE 24,  

PARAGRAPH 4 oF THE PoLISH TREASURy PENAL CoDE To RETURN  
oF THE PRoPERTy ADVANTAGE ACHIEVED WITH CRIME  

(THE TREASURy CRIME) oF DIFFERENT PERSoN

(Summary)

To begin with, I raise the question, that on the sixth of June 1997, the legislator 
firstly in article 52 introduced to the Polish Penal Code the institution of obligation to 
repay the property advantage by a physical person, a juristic one or an organizational unit  
without a legal status, for the benefit of the State Treasury. The aforementioned advantage 
was achieved by the person in the crime, committed by the delinquent, who acted in behalf 
of this person name or interest. The similar regulation is contained in the Polish Treasury 
Penal Code from 1999, where article 24, paragraph 5 provides that independently from 
putting on auxiliary responsibility, the court will oblige the subject, which achieved pro-
perty advantage, to return it in the full or in part for the benefit of the State Treasury or the 
territorial self-government unit; it does not relate to the property advantage subjected to 
return in full or in part for the benefit of the different subject.

In order to usage of the aforementioned jurisprudential constructions from article 52 
of the Polish Penal Code and article 24, paragraph 4 of the Polish Treasury Penal Code in 
action penal proceeding (penal treasury proceeding), the public prosecutor should attach an 
application in accordance with article 333, paragraph 4 of the Penal Proceeding Code (article 
155 paragraph 5 of the Treasury Penal Code) to indictment. In object of this application 
the court gives decision of the defined content, conditioned by the proceeding’s situation.  
The article under the title “The judicial decisions in the object of the public prosecutor’s 
conclusion about obligation of the subject from article 52 of the Polish Penal Code and 
article 24, paragraph 4 of the Polish Treasury Penal Code to return of the property advantage 
achieved with crime (the treasury crime) of different person” presents the matter in detail. 
This article describes in the first order possible judgments of the court of first instance in 
the matter. Next, this article refers to the decision of the court of second instance in this 
range. It is unquestionable, that the judgments of first instance court in the matter of the 
public prosecutor’s conclusion from  article 333, paragraph 4 of the Penal Proceeding Code 
(article 155 paragraph 5 of the Treasury Penal Code) can be subjected to the review by means 
of appeal and in this case it is liable (amenable) to be inspected by the higher instance in 
the court of the second instance. The results of this inspection can be different with regard 
to that who takes revocation centre (lodges an appeal) and what pleadings and appellate 
conclusions he notified. Their discussion occurred in this article from here. 

In judicial practice we cannot exclude that, despite validation, the judgment of court 
including decision about obligation of the subject from article 52 of the Polish Penal Code 
and the article 24 paragraph 4 of the Polish Treasury Penal Code to return of the property 
advantage in full or in part for the benefit of the State Treasury (or territorial self-government 
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in Polish Penal Code), will be inconsistent with law. This inconsistency will be detected in 
legal proceeding initiated as the result of extraordinary remedies at law.

Therefore this article discusses also the kinds of judicial judgments which were given 
just as the result of extraordinary remedies of law. In the article it is necessary to be related 
to the results on the basis of the decisions referring to the subject who is obliged to return 
of the property advantage achieved in the crime (the treasury crime) by the delinquent.


