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Wstęp 

 

1. Założenia badawcze 

 

Temat niniejszej pracy doktorskiej stanowią dwa obszerne, będące jednocześnie 

odrębnymi instytucjami prawnymi, zagadnienia: konfiskaty i przepadku. W obu przypadkach 

zostanie przedstawiona ich ewolucja, od czasów zarania państwa polskiego aż do eliminacji 

kary konfiskaty mienia z polskiego porządku prawnego w 1990 r. Ramy czasowe dysertacji 

rozciągają się zatem od początków polskiej państwowości, przez czas zaborów i odzyskanie 

przez Polskę niepodległości, okres II RP i Polski Ludowej, aż do transformacji ustrojowej i 

powstania w pełni suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej. Poza zakresem zainteresowania 

pozostaną jednak rozważania dotyczące funkcjonowania konfiskaty i przepadku w okresie II 

wojny światowej pod reżimem obcych porządków prawnych (niemieckiego i radzieckiego). 

Ze względu na bardzo szerokie ujęcie historycznoprawne poza głównym nurtem 

rozważań pozostaną kwestie koncentrujące się wokół współczesnej instytucjonalizacji 

przepadku. W związku z tym pominięte zostaną zatem: kodeksowa regulacja przepadku 

przedmiotów oraz przepadku korzyści majątkowych pochodzących chociażby pośrednio z 

przestępstwa od 1997 r.1; rozbudowanie i rozszerzenie zakresu podmiotowego i 

przedmiotowego przepadku korzyści majątkowej osiągniętej, chociażby pośrednio, z 

popełnienia przestępstwa w 2000 r.2; ujednolicenie terminologii poprzez wprowadzenie 

zbiorczego pojęcia przepadku w 2003 r.3; duża nowelizacja kodeksu karnego, która weszła w 

życie z dniem 1 lipca 2015 r., sytuująca przepadek w rozdziale Va k.k. jako środek sui 

generis4; wprowadzone w 2017 r. rozwiązania, mające na celu m.in. implementację unijnych 

 
1 W tekście pierwotnym ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) – 

dalej: k.k. – przepadek przedmiotów został zaliczony do kategorii środków karnych (art. 39 pkt 4 k.k.) i 

uregulowany w art. 44 k.k.; przepadku korzyści dotyczył natomiast i dotyczy nadal, aż do chwili obecnej, 

istotnie rozbudowany art. 45 k.k. 
2 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy – Prawo 

bankowe (Dz.U. Nr 93, poz. 1027). 
3 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 

111, poz. 1061). 
4 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 

396). Rozdział Va znowelizowanego k.k. nosi nazwę „Przepadek i środki kompensacyjne”. Przepadku nie należy 

odczytywać jako „innego środka kompensacyjnego”. Przepadek nie został bowiem przez ustawodawcę włączony 

do jednej z kategorii środków kompensacyjnych. Zarówno wykładnia systemowa, jak i językowa sprzeciwiają 

się takiej klasyfikacji. Tak: W. Cieślak, Ustawowy podział i propozycja klasyfikacji sankcji karnych określonych 

w kodeksie karnym, [w:] Meandry prawa karnego i kryminalistyki, red. J. Kasprzak, W. Cieślak, I. Nowicka, 
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dyrektyw, wdrażające założenia tzw. konfiskaty rozszerzonej (rozszerzonego przepadku 

mienia)5; regulacje dotyczące odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

popełnione pod groźbą kary6, a także późniejsze nowelizacje prawa karnego w zakresie 

przepadku. Niewątpliwie kwestie te, zarówno z punktu widzenia krajowych, jak i 

międzynarodowych regulacji, wymagają bowiem głębszego, oddzielnego opracowania7. 

Proponowany temat nie doczekał się dotąd właściwego i pełnego opracowania z 

punktu widzenia historycznej ewolucji konfiskaty i przepadku. Do tej pory autorzy skupiali 

się w swoich monografiach głównie na obowiązujących w danym czasie rozwiązaniach, 

przybliżając formalno-dogmatyczną stronę samego przepadku8. Część z nich dotykała 

zagadnień historycznych, jednak albo w wąskim zakresie9, albo z perspektywy ewolucji 

środków karnych in gremio10. 

Głównym celem niniejszej pracy jest zatem ukazanie zmian, jakie dokonywały się w 

polskim prawie karnym w zakresie obu instytucji będących w centrum zainteresowania 

badawczego, tj. konfiskaty i przepadku. Pozwoli to nie tylko pokazać ich genezę i stopniowe 

przeobrażenia, ale także uchwycić tendencje rozwojowe oraz intencje, którymi kierował się 

prawodawca na tle ogólnych prawidłowości występujących w procesie rozwoju prawa 

karnego. Rozprawa ma pokazać nie tylko formalno-dogmatyczną ewolucję obu instytucji, w 

 
Szczytno 2015, s. 54; A. Płońska, Charakter prawny instytucji przepadku po zmianach nowelizacyjnych 

wprowadzonych do Kodeksu karnego ustawą z dnia 20 lutego 2015 r., „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 

2015, t. 37, s. 91–100; J. Raglewski, Przepadek, [w:] Kary i inne środki reakcji prawnokarnej, red. M. Melezini, 

Warszawa 2016, s. 803; P. Gensikowski, Przepadek, [w:] Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne w 

znowelizowanym Kodeksie karnym, red. P. Daniluk, Warszawa 2017, s. 361–362. W związku z powyższym 

należałoby zastanowić się, czy przepadkowi nie powinno poświęcić się oddzielnego rozdziału w kodeksie 

karnym, ostatecznie separując go od środków kompensacyjnych. 
5 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 

768). 
6 Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661, ze zm.). 
7 Istnieje opracowanie, które obejmuje współczesne kwestie dotyczące przepadku w prawie karnym 

materialnym, bez jednak m.in. aspektu prawnomiędzynarodowego, zob. A. Czwojda, Przepadek korzyści 

majątkowej w polskim prawie karnym, Wrocław 2018. Ostatnio ukazała się także monografia, która podchodzi 

do przepadku w sposób bardziej przekrojowy, bowiem z jednej strony uwzględnia najnowsze zmiany 

legislacyjne, a z drugiej wzmiankuje aspekty prawnomiędzynarodowe oraz konstytucyjne tej instytucji, zob. V. 

Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, Instytucja przepadku w polskim prawie karnym, Warszawa 2020. Z kolei 

nowe opracowanie, zawierające analizę prawnoporównawczą regulacji instytucji przepadku i tzw. konfiskaty 

rozszerzonej w wybranych państwach UE, w tym w Polsce, zob. K. Trybek, Konfiskata rozszerzona mienia 

pochodzącego z przestępstwa w prawie polskim oraz unijnym, Warszawa 2020. 
8 Głównie dotyczyło to okresu po 1990 r., gdzie rozważania historyczne stanowiły tylko punkt wyjścia do analiz 

współczesnych. Zob. K. Postulski, M. Siwek, Przepadek w polskim prawie karnym, Kraków 2004; J. Raglewski, 

Materialnoprawna regulacja przepadku w polskim prawie karnym, Kraków 2005; Przepadek przedmiotów i 

korzyści pochodzących z przestępstwa, red. E.M. Guzik-Makaruk, Warszawa 2012. 
9 Głównie Polski Ludowej – zob. I. Rzeplińska, Konfiskata mienia. Studium z historii polityki kryminalnej, 

Warszawa 1997. 
10 Zob. M. Melezini, Środki karne jako instrument polityki kryminalnej, Białystok 2013. 
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przypadku rozdziałów XX-wiecznych (3. i 4.) głównie poprzez przepisy kodeksowe i 

pozakodeksowe, ale również przybliżyć, choć w ograniczonym stopniu, praktykę stosowania 

obu tych kar oraz poglądy doktryny, które w zasadniczy sposób wpływały na ich kształt. 

Hipoteza badawcza, związana z powyższym celem rozprawy, stanowi, iż konfiskata 

ewoluowała od kary wymierzanej arbitralnie przez władcę, doznając następnie istotnych 

ograniczeń w zakresie jej stosowania na skutek wzrostu znaczenia stanu szlacheckiego, aby 

następnie, na przełomie XVIII i XIX w., zostać zredukowana do kary wymierzanej przede 

wszystkim za przestępstwa polityczne. W zakresie podmiotowym dotyczyć to miało przede 

wszystkim Rosji, jako monarchii typu feudalnego (nieoświeconego), a przedmiotowym – 

m.in. wystąpień narodowowyzwoleńczych Polaków i represji z tym związanych. W II 

Rzeczpospolitej kara konfiskaty pojawiła się jako kara ekstraordynaryjna, wymierzana przede 

wszystkim za czyny godzące w niepodległość państwa polskiego. W okresie Polski Ludowej 

nastąpił powrót do kary konfiskaty, która wymierzana była w sposób bardziej powszechny, 

przede wszystkim za przestępstwa polityczne, uderzające w ustrój socjalistyczny, a także 

pospolite o charakterze również gospodarczym. Następnie konfiskata została wyeliminowana 

z polskiego porządku prawnego – co zbiegło się w czasie w uzyskaniem pełnej suwerenności 

przez Rzeczpospolitą – jako sankcja, jak uważano, nie do pogodzenia z nową polityką karną 

oraz przeobrażeniami ustrojowymi w zakresie gwarancji obywatelskich, obejmującymi także 

prawo własności. 

Druga hipoteza badawcza, powiązana z powyżej zarysowanym celem pracy, zakłada, 

że w Polsce przedrozbiorowej przepadek nie funkcjonował jako oddzielna kategoria prawna, 

choć jego nienazwane lub ukryte, pod pojęciem konfiskaty, przejawy można było spotkać w 

tym okresie. Następnie instytucja ta zaczęła stopniowo wypierać karę konfiskaty majątku, 

gdyż urzeczywistniała idee funkcji sprawiedliwościowej prawa karnego jako adekwatna 

odpłata za szkodę wyrządzoną przez sprawcę. Na skutek tego przepadek znalazł się w 

kodyfikacjach państw zaborczych, przede wszystkim Austrii i Prus, jednak w Rosji zaczął być 

upowszechniany dopiero na początku XX w. W okresie II Rzeczpospolitej przepadek stał się 

jedną z kar kodeksowych, jednocześnie wypierając konfiskatę, którą przewidywało jedynie 

nadzwyczajne ustawodawstwo karne tego okresu. W czasach Polski Ludowej, zwłaszcza 

doby stalinizmu, zszedł on na dalszy plan, gdyż podstawową funkcją prawa karnego stała się 

przede wszystkim represja społeczna, którą ponownie zaczęła realizować konfiskata. 

Przepadek był jednak nadal stosowany, z czasem coraz powszechniej, stając się wobec niej 
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konkurencyjną karą dodatkową. Po likwidacji konfiskaty w 1990 r. przepadek został środkiem 

karnym, a następnie – od 2015 r. – instytucją prawa karnego sui generis. 

Innym celem dysertacji jest porównanie charakteru i czasu obowiązywania samych 

instytucji konfiskaty i przepadku. Bardzo często traktowane są one bowiem błędnie jako 

pojęcia synonimiczne. Analiza porównawcza, która będzie efektem całościowych badań w 

tym zakresie, pozwoli ustalić wzajemną relację tych instytucji, stosunek ustawodawcy do 

ewentualnej ich konkurencyjności, a w efekcie pomoże rozstrzygnąć spór, czy kara konfiskaty 

mienia stanowi genetyczny pierwowzór przepadku, czy odrębną instytucję w ogóle z nią 

niezwiązaną. 

Hipoteza badawcza, skorelowana z powyższym celem pracy, została postawiona w 

następujący sposób: konfiskata i przepadek, w okresie objętym tematyką pracy, pozostawały 

względem siebie w trzech rodzajach relacji: albo jako konkurencyjne i niezależne od siebie 

kary; albo oznaczające w praktyce tę samą karę, lecz zachowujące odmienność językową tych 

pojęć; albo, jak przypuszczalnie do XIX w., istniała tylko konfiskata, a przepadek jako 

nienazwana instytucja (często błędnie utożsamiana z konfiskatą) pojawiał się jedynie 

okazjonalnie. 

Ze względu na historycznoprawne ujęcie rozwoju konfiskaty i przepadku, 

drugorzędnym motywem dysertacji pozostaje przeprowadzenie problemowej analizy 

powyższych instytucji, aby doprowadzić do opracowania propozycji optymalnego konstruktu 

dla regulacji prawnych, dotyczących pozbawiania przestępców korzyści z przestępstwa. Ze 

względu na fakt, iż praca posiada przede wszystkim charakter historyczny, wnioski te 

ograniczą się przede wszystkim do zmieniających się rozwiązań na przestrzeni omawianego 

przedziału czasowego. Niemniej jednak analiza historyczna, a także wiedza z zakresu prawa 

karnego mogą pozwolić dojść do konkluzji dotyczących postulowanego kształtu instytucji 

przepadku lub konfiskaty, a przynajmniej – wskazać złe i dobre rozwiązania. 

Rozprawa w założeniu ma mieć charakter zarówno historycznoprawny, jak i prawno-

karno-materialny, usytuować więc ją należy w subdyscyplinach nauk prawnych: historia 

prawa oraz prawo karne. Główną oś rozważań dysertacji stanowi przede wszystkim ewolucja 

konfiskaty i przepadku mienia w prawie karnym materialnym w szerokim tego pojęcia 

znaczeniu. Ze względu bowiem na specyfikę dwóch pierwszych rozdziałów, badane będą 

przede wszystkim źródła, w tym zwłaszcza akty wydawane przez monarchów oraz bogate 

ustawodawstwo sejmowe doby okresu Rzeczpospolitej szlacheckiej, a także, przywoływane 

pomocniczo, opracowania i poglądy badaczy zarówno z historii dawnej, jak i bardziej 
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współczesnej. Historia prawa i warsztat historyczny będą odgrywały tu zatem pierwszorzędne 

znaczenie. W rozdziałach 3. i 4., obejmujących okres XX w., badane instytucje będą 

rozważane przede wszystkim w ujęciu przepisów kodeksowych oraz pozakodeksowych, a 

także poglądów doktryny i tez orzecznictwa. Nie mniej istotne źródła będą stanowiły także 

projekty aktów prawnych, w tym druki i stenogramy sejmowe. W tej części pracy 

najistotniejszy będzie aspekt karnomaterialny i – związana z nim – dogmatyczna analiza 

przepisów. 

Przedmiotem rozważań pozostaje przede wszystkim prawo karne powszechne, a więc 

zawierające normy ogólne i generalne dotyczące wszystkich dziedzin życia społecznego oraz 

osób. W przypadku Polski przedrozbiorowej uwzględnione zostaną istotne odrębności z tym 

związane (np. prawo ziemskie, miejskie, wiejskie). W ujęciu historycznym prawo karne 

dotyczyło przede wszystkim czynów zabronionych będącymi przestępstwami, przez długi 

czas traktowanymi w sposób jednolity. Nie należy jednak zapominać o wykroczeniach, które, 

stanowiąc szeroko pojęte prawo karne, będą wyodrębniać się jako oddzielna kategoria czynu 

zabronionego, jednak o zredukowanych konsekwencjach prawnych. Prawo wykroczeń 

normuje bowiem odpowiedzialność penalną za czyny o mniejszej od przestępstw 

szkodliwości społecznej. O powstaniu wyodrębnionego prawa wykroczeń można mówić 

dopiero, gdy, po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości w 1918 r., podjęto szeroko 

zakrojone prace nad kodyfikacją polskiego prawa11. Prawo wykroczeń będzie zatem także 

przedmiotem zainteresowania niniejszej dysertacji. 

Ze względu na szerokie ramy historyczne pracy poza zakresem głównych rozważań 

pozostaną podstawowe gałęzie prawa karnego indywidualnego (specjalnego), a więc prawo 

karne wojskowe oraz prawo karne skarbowe. Na temat tego ostatniego powstała niedawno 

kompleksowa monografia, kładąca nacisk głównie na współczesne regulacje, a rys 

historyczny instytucji traktująca jako punkt wyjścia i swego rodzaju tło do zasadniczych 

rozważań12. Obydwa ww. działy wyspecjalizowanego prawa karnego mają swoją bogatą 

historię, której udokumentowanie, z należytymi odniesieniami do prawa karnego, zasługuje 

na osobne opracowania. Odwołania do prawa karnego procesowego będą pełniły w jedynie 

funkcję komplementarną i pozostaną poza głównym obszarem zainteresowań autora. 

 
11 A. Marek, Pojęcie prawa karnego, jego funkcje i podział, [w:] System prawa karnego, t. 1, Zagadnienia 

ogólne, red. A. Marek, Warszawa 2010, s. 34–35, 46. 
12 Zob. M. Błaszczyk, Przepadek w polskim prawie karnym skarbowym, Warszawa 2016. 
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Podstawowymi metodami badawczymi, ze względu na obszar badawczy dyscypliny 

nauk prawnych, będą metody formalno-dogmatyczna oraz teoretyczno-prawna. Ze względu 

na przeważającą rolę subdyscypliny historii prawa, przede wszystkim w kontekście zakresu 

tematycznego pierwszego i drugiego rozdziału, jeśli chodzi o specyfikę innego niż 

współczesne prawo karne, w rozprawie wykorzystana zostanie także metoda historyczno-

opisowa. Uzupełniająco zastosowane zostaną metody instytucjonalno-prawna i prawno-

porównawcza. 

Praca zostanie podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym z nich zostanie 

przybliżony okres Polski przedrozbiorowej w kontekście ewolucji konfiskaty, jako kary 

będącej przez długie wieki w podstawowym repertuarze sankcji o charakterze 

dyskrecjonalnym, którymi dysponował monarcha. Jest to najdłuższy okres objęty badaniami i 

bardzo zróżnicowany pod kątem stosowanych porządków prawnych. W przypadku 

pierwszego podrozdziału, ze względu na ograniczoną bazę źródłową, narracja z natury rzeczy 

będzie miała charakter bardziej fragmentaryczny. W kolejnych częściach pracy poszukiwania 

obejmą poszczególne warstwy prawa według podziału stanowego. Będą to przede wszystkim 

prawo ziemskie, ale także, w mniejszym stopniu, miejskie oraz wiejskie. Wykorzystane jako 

wiodące zostaną także węzłowe źródła prawa tej epoki, a więc m.in. Statuty Kazimierza 

Wielkiego, przywileje szlacheckie doby jagiellońskiej, jak również ustawodawstwo sejmowe 

XVI–XVIII w. W mniejszym stopniu wzmiankowana zostanie kara przepadku, która miała 

wówczas o wiele rzadsze zastosowanie, o czym świadczy choćby fakt, iż, właściwie aż do 

schyłku XVIII w., nie stanowiła oddzielnej instytucji prawnej. 

Drugi rozdział dysertacji przybliży najważniejsze regulacje dotyczące konfiskaty i 

przepadku doby zaborów. Ta część rozprawy ma za zadanie ukazać istotną dychotomię obu 

kar w obrębie różnych zaborów, a mianowicie to, jak wyglądała represyjność kary konfiskaty 

w zaborze rosyjskim, poświęcając tej kwestii największą uwagę, przede wszystkim w ujęciu 

carskiej odpowiedzi na polskie ruchy narodowowyzwoleńcze, a jak w zaborach pruskim 

(niemieckim) oraz austriackim (austro-węgierskim), gdzie sankcja ta doznawała licznych 

ograniczeń i była stopniowo wypierana przez przepadek. 

Trzeci rozdział rozprawy obejmie okres II Rzeczpospolitej, w którym konfiskata była 

upatrywana jako kara anachroniczna, w związku z tym w dużej mierze została wyparta przez 

przepadek, czego dowodem jest zarówno kodeks karny z 1932 r., jak i bogate ustawodawstwo 

pozakodeksowe. Rozdział ten pokazuje także tendencje, za jakimi podążał ustawodawca w 

zakresie ujednolicania ustawodawstwa dawnych państw zaborczych, jak również wzmiankuje 
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o próbach stworzenia systemowej regulacji dotyczącej restytucji mienia zagrabionego przez te 

mocarstwa. 

W czwartym rozdziale zostanie przybliżona ewolucja konfiskaty i przepadku w 

okresie Polski Ludowej. Zwłaszcza w czasach stalinizmu, które obejmuje pierwszy 

podrozdział tego rozdziału, kara konfiskaty przeżywała swój renesans, co wpisywało się w 

trend, zgodnie z którym władza komunistyczna wzięła na cel represji karnej przeciwników 

nowego systemu prawno-politycznego. Dotyczyło to nie tylko przestępców politycznych, ale 

później także i gospodarczych. W tym rozdziale zaprezentowana zostanie także ewolucja 

samego przepadku, który, jako kara związana materialnie z dokonanym przestępstwem, nie 

był poddawany tak dalece idącym przeobrażeniom, jak w przypadku konfiskaty. W czwartym 

rozdziale przedstawiona zostanie ewolucja obu tych kar także po 1956 r., ich wzajemna 

konkurencyjność na gruncie kodeksu karnego z 1969 r., a także zaostrzenie polityki karnej w 

zakresie stosowania konfiskaty w pierwszej połowie lat 80. Rozdział, a zarazem całą 

rozprawę, zwieńczy omówienie zmian w prawie dokonanych w roku 1990 kiedy to 

konfiskata, pod wpływem silnej krytyki ze strony doktryny, ale również przeobrażeń 

społeczno-politycznych tego okresu, została wyeliminowana z katalogu kar. 

 

2. Istota i funkcje przepadku oraz konfiskaty 

 

Pojęcie „przepadek” jest rozumiane jako: „konfiskata na rzecz skarbu państwa 

własności osoby prywatnej skazanej wyrokiem sądu” lub też: „konfiskata przedmiotów 

służących do popełnienia przestępstwa lub pochodzących z przestępstwa”13. Te definicje dają 

wyobrażenie o istocie tej instytucji, nie oddają jednak jej złożoności. Zwraca uwagę, że na 

poziomie definicji słownikowej zamiennikiem pojęcia „przepadek” jest „konfiskata”. W 

ramach analizy normatywnej instytucji przepadku synonimiczne używanie tych pojęć nie jest 

jednak uprawnione, o czym szerzej będzie mowa w dalszych częściach rozprawy. 

Przepadek bez wątpienia jest instytucją prawa karnego o charakterze jednorazowym, 

mającą ściśle majątkowy charakter, nieodłącznie związany z mieniem sprawcy. Jego 

 
13 100 tysięcy potrzebnych słów, red. J. Bralczyk, Warszawa 2005, s. 660. 
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orzeczenie może być obligatoryjne albo fakultatywne14. Przepadek obejmuje przedmioty 

pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa (producta sceleris).  

W przypadku tej pierwszej kategorii celem jego orzekania jest przede wszystkim 

prewencja, gdyż sprawca będzie odczuwać nieopłacalność swojego zachowania, zaś 

społeczeństwo będzie przekonane, że korzyści odniesione z przestępstwa zostaną sprawcom 

odebrane15. 

W drugiej zaś sytuacji przepadek pełni przede wszystkim funkcję 

sprawiedliwościową, ponieważ sprawca przestępstwa, którego pozbawia się wszystkich 

nienależnych korzyści majątkowych, w tym pożytków z rzeczy, nie powinien bogacić się w 

sposób nieuczciwy i społecznie nieakceptowalny. Byłoby bowiem niesprawiedliwe i 

niezrozumiałe, gdyby tego rodzaju nielegalnie osiągane zyski pozostały w gestii sprawcy lub 

innych osób, na które je przeniósł, a które wiedziałyby lub mogłyby przypuszczać, że 

pochodzą one z czynu zabronionego. W tym kontekście przepadek pełni także funkcję 

sprawiedliwościową, gdy jest orzekany tytułem środka zabezpieczającego, np. w sytuacji 

śmierci sprawcy16.  

Przepadek pełni także funkcję kompensacyjną, gdyż zwrot uprawnionemu podmiotowi 

(pokrzywdzonemu lub Skarbowi Państwa), utraconego w związku z popełnieniem 

przestępstwa przedmiotu (lub jego równowartości pieniężnej), w praktyce stanowi formę 

naprawienia szkody lub zmniejszenia zła wyrządzonego czynem zabronionym17. 

Warto także odnotować, że przepadek może pełnić także funkcję wychowawczą w 

sytuacji, gdy sprawca uniknie orzeczenia tego środka w razie niewspółmierności jego 

orzeczenia w stosunku do wagi popełnionego czynu. Wówczas orzeczona na rzecz Skarbu 

Państwa nawiązka może wpłynąć na ukształtowanie przekonania o nieopłacalności 

popełniania nawet drobnych przestępstw18. Ponadto obligatoryjny charakter przepadku 

przedmiotów pochodzących bezpośrednio z przestępstwa oraz stosowanie zamiennie 

przepadku równowartości tych przedmiotów ma skłonić do refleksji nad ponoszeniem 

odpowiedzialności za swoje zachowania oraz racjonalnego myślenia, czego efektem powinno 

być zaniechanie łamania prawa19. 

 
14 K. Postulski, M. Siwek, op. cit., s. 66. 
15 A. Zoll, Założenia polityki karnej w projekcie kodeksu karnego, PiP 1994, z. 5, s. 11. 
16 V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, op. cit., s. 89. 
17 Z. Sienkiewicz, O funkcjach przepadku przedmiotów w projekcie kodeksu karnego, PiP 1997, z. 4, s. 78–80. 
18 K. Postulski, M. Siwek, op. cit., s. 73. 
19 V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, op. cit., s. 87. 
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Przepadek obejmuje także narzędzia, które służyły lub były przeznaczone do 

dokonania czynu zabronionego (instrumenta sceleris). W tej sytuacji pierwszorzędna staje się 

funkcja prewencyjna tego środka, gdyż jego celem jest zapobieżenie ponownemu użyciu 

przez sprawcę narzędzia przestępstwa, a z drugiej strony – zapobieżenie ponownemu 

popełnieniu przez sprawcę określonego przestępstwa, do którego użył przedmiotów 

podlegających przepadkowi (prewencja indywidualna)20. Pozbawiając sprawcę narzędzi 

przestępstwa, przepadek zapobiega też ewentualnemu przestępnemu ich wykorzystaniu przez 

osoby trzecie. 

W tej postaci przepadek pełni także funkcję ochronną wobec dóbr prawnych, które 

mogłyby być łatwo zaatakowane, gdyby nie przepadek danych narzędzi. Ze względu na fakt, 

iż są nimi zwykle przedmioty będące własnością sprawcy, mogące przejawiać zarazem dużą 

wartość albo użyteczność dla jego codziennego funkcjonowania, orzeczenie o ich przepadku 

może stanowić istotną dolegliwość dla osoby dokonującej za ich pomocą czynu 

zabronionego. Dotyczy to również przepadku równowartości tych przedmiotów (np. urządzeń 

służących do produkcji narkotyków, podrabianych farmaceutyków czy kosmetyków)21. 

Przepadek obejmuje także przedmioty stanowiące przedmiot czynności wykonawczej 

w sytuacji, w której dochodzi do skazania za przestępstwo polegające na naruszeniu zakazu, 

wytwarzania, posiadania czy obrotu pewnymi kategoriami rzeczy (obiecta sceleris). W tej 

sytuacji środek ten pełni zarówno funkcję prewencyjną, jak i kompensacyjną. Zapobiega 

bowiem popełnianiu pewnych typów przestępstw, do których popełnienia niezbędne są 

określone przedmioty, poprzez pozbawienie sprawcy władztwa na nimi. Z drugiej strony 

przepadek stanowi karnoprawną reakcję państwa na aktywność sprawcy w tych sferach 

działań człowieka, które ustawodawca uznał za niezbędne ograniczyć, wprowadzając 

określonego rodzaju zakazy czy ograniczenia22. 

Przepadek pełni tutaj również funkcję represyjną, bowiem odebranie sprawcy 

towarów, które mają określoną wartość rynkową, a przy tym wymagały odpowiednich 

nakładów w postaci np. odpowiedniego wyposażenia, najmu pomieszczeń czy wynagrodzeń 

pracowników, stanowi określoną dolegliwość, która może być nawet bardziej dotkliwa niż 

orzeczona kara lub inny środek penalny. Co więcej, może ona prowadzić nawet do 

 
20 K. Postulski, M. Siwek, op. cit., s. 71. 
21 V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, op. cit., s. 88. 
22 K. Postulski, M. Siwek, op. cit., s. 72–73. 
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pozbawienia podstaw zarobkowania sprawcy na pewien czas, jeśli ten utrzymywał się z 

dokonywania tego rodzaju czynów zabronionych23. 

Niezależnie od tego, czy sprawcy odebrane zostają owoce lub narzędzia przestępstwa, 

czy odbierany jest przedmiot czynności wykonawczej jego zakazanej działalności, to 

orzeczenie przepadku może stanowić sprawiedliwe zadośćuczynienie za wyrządzone 

przestępstwo, a więc pełnić także funkcję retrybutywną24. 

Termin „przepadek”, w samych tylko kodyfikacjach karnych od 1932 r. do 1997 r., 

przechodził dostrzegalną ewolucję językowo-znaczeniową. I tak w art. 44 lit. e) k.k. z 1932 r. 

funkcjonowało pojęcie „przepadek przedmiotów majątkowych i narzędzi”, podczas gdy w art. 

38 pkt 6 k.k. z 1969 r. zmieniono nazewnictwo na „przepadek rzeczy”, aby wraz z 

uchwaleniem k.k. z 1997 r., w art. 39 pkt 4, przyjąć termin „przepadek przedmiotów”. Wraz z 

nowelizacją k.k. z 2003 r. w przepisie tym wprowadzono zbiorczą nazwę „przepadek” jako 

zwrot normatywny o generalnym charakterze, który obejmuje swoim zakresem wszystkie 

postacie przepadku. 

W odniesieniu do terminu „konfiskata” przeobrażenia te nie były już tak daleko idące. 

Pojęcie to, już od czasów najdawniejszych, oznaczało przymusowe wywłaszczenie, zwykle na 

rzecz władcy, następnie państwa (później Skarbu Państwa) całości lub części majątku osoby 

fizycznej bez prawa do odszkodowania.  

Warto zaznaczyć, że – w przeciwieństwie do przepadku – konfiskata, co do zasady, 

obejmowała także przedmioty, które nie były narzędziami przestępstwa ani nie pochodziły 

bezpośrednio z przestępstwa, jak również te, które nie były własnością sprawcy. Można zatem 

stwierdzić, że przy stosowaniu tej kary nie musiała zostać wypełniona przesłanka 

materialnego związku sprawcy z dokonywanym przez niego czynem zabronionym. W 

konsekwencji konfiskata miała charakter wybitnie represyjny, przyjmując w praktyce rodzaj 

odpowiedzialności zbiorowej, rozciągniętej na osoby, które nie tylko często nie miały 

związku z dokonanym przez sprawcę przestępstwem, ale nawet mogły o nim nie wiedzieć. 

Kara ta najczęściej bowiem w niemałym stopniu dotykała również rodzinę przestępcy i w 

znaczący sposób pogarszała jej sytuację materialną25. 

Konfiskata, ze względu na swój specyficzny charakter, dalece wykraczający poza 

nowoczesne standardy prawa karnego, funkcjonowała przede wszystkim w feudalnym prawie 

 
23 V. Konarska-Wrzosek., J. Lachowski, op. cit., s. 88. 
24 Z. Sienkiewicz, op. cit., s. 80. 
25 Tak: I. Rzeplińska, op. cit., s. 98. 
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ziemskim, w mniejszym stopniu – miejskim i wiejskim, jak również w okresie Polski 

Ludowej, a także, epizodycznie, w ustawach pozakodeksowych II RP. Zniesiona dostała 

dopiero nowelizacją kodeksu karnego z 1969 r. z dniem 23 lutego 1990 r.26 

Warto nadmienić, że współczesne standardy konstytucyjne nie dopuszczają 

możliwości orzeczenia konfiskaty mienia. Konstytucja RP z 1997 r.27 zakłada jedynie 

przepadek rzeczy, a w dodatku ogranicza jego stosowanie do przypadków określonych w 

ustawie oraz na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu (art. 46)28. W związku z tym, w 

celu realizacji gwarancji konstytucyjnych dla obywatela, należy spełnić następujące trzy 

przesłanki, aby dopuszczalne było orzeczenie przepadku: warunek ustawowego charakteru 

regulacji, która go wprowadza; warunek ograniczenia przedmiotowego do rzeczy oraz 

kryterium dopuszczalności zastosowania tylko przez sąd na podstawie prawomocnego 

orzeczenia29. 

Biorąc jednak pod uwagę ewolucję norm prawa międzynarodowego publicznego, w 

tym przede wszystkim europejskiego30, jak również ostatnie zmiany legislacyjne w polskim 

 
26 Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie kodeksu karnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 14, poz. 84). 
27 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, ze zm.). 
28 Magdalena Błaszczyk słusznie zwraca uwagę, że konfiskata całego mienia sprawcy byłaby niezgodna z 

Konstytucją RP. Por. M. Błaszczyk, op. cit., s. 65. 
29 V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, op. cit., s. 76. 
30 Zob. Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i 

substancjami psychotropowymi, sporządzona w Wiedniu dnia 20 grudnia 1988 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 15, poz. 69 

i 70); Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa, 

sporządzona w Strasburgu dnia 8 listopada 1990 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 46, poz. 394); Prawnokarna Konwencja o 

Korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 29, poz. 249); 

Międzynarodowa Konwencja o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 263, poz. 2619 i 2620); Konwencja 

Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęta przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 18, poz. 158);  

Decyzja ramowa Rady 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz 

identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa 

(Dz.U. UE L 182/1 z 05.07.2001); Decyzja ramowa Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie 

wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych (Dz.U. UE L 

196/45 z 02.08.2003); Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie 

Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 31 października 2003 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 84, poz. 563); Decyzja 

ramowa Rady 2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia 

pochodzących z przestępstwa (Dz.U. UE L 68 z 15.03.2005); Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, 

zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzona 

w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1028); Decyzja ramowa Rady 

2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do 

nakazów konfiskaty (Dz.U. UE L 328/59 z 24.11.2006); Decyzja Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 

r. dotycząca współpracy pomiędzy biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie 

wykrywania i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z 

przestępstwem (Dz.U. UE L 332/103 z 18.12.2007);  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE 

z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa 

i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz.U. UE L 127 z 29.04.2014); Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1805 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wzajemnego uznawania 

nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty (Dz.U. UE L 303/1 z 28.11.2018). 
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prawie karnym, można odnieść wrażenie, że przepadek i konfiskata stały się współcześnie 

terminami niemal bliskoznacznymi. 
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Rozdział I 

Konfiskata w Polsce przedrozbiorowej 

 

1. Konfiskata na ziemiach polskich do 1320 r. 

 

Na wstępie należy zastrzec, że, ze względu na brak dostatecznej bazy źródłowej, w 

niniejszym podrozdziale z konieczności przedstawione został jedynie fragmentaryczny obraz 

konfiskaty na ziemiach polskich. W związku z powyższym zarówno teoretyczne, jak i 

praktyczne aspekty tej instytucji siłą rzeczy musiały zostać ujęte w ramach pewnej 

rozproszonej narracji, z której nie da się wyciągnąć jednoznacznych wniosków co do 

charakteru jej stosowania. 

Konfiskatą posługiwały się już wczesnośredniowieczne plemiona słowiańskie. Pewien 

system kar powstał jednak dopiero w momencie wytworzenia się organizacji państwowych i 

początków prawa karnego. Kara konfiskaty majątku traktowana była jako część złożonej 

sankcji karnej, na którą składały się: banicja skazanego, zniszczenie jego domu, zabór mienia 

przez członków plemienia. W praktyce stała się ona jedną z dwóch, obok oddania w niewolę, 

najsurowszych sankcji31. 

Konfiskata stanowiła jedną z najskuteczniejszych i najdotkliwszych kar, bowiem nie 

tylko skutkowała utratą majątku osoby skazanej i jej rodziny, lecz również prowadziła do 

eliminacji z życia politycznego i społecznego. Traktat (dogowor), który w 911 r. zawarł 

książę ruski Oleg (879–912) z Bizancjum, przewidywał rodzaj zemsty rodowej, która mogła 

zostać wymierzona przez najbliższego krewnego za mężobójstwo dokonane na członku jego 

rodziny.  Jeżeli sprawca uwolnił się od kary śmierci poprzez ucieczkę, następowała konfiskata 

majątku (neimowit) sprawcy na krewnych zabitego, przy czym warowano określoną sumę 

żonie zabójcy, aby była w stanie się utrzymać. W przypadku gdy przestępca nie posiadał 

majątku i uciekł, wówczas jego żona była „przytrzymywana” do czasu jego powrotu, a jego 

samego należało ścigać i ukarać śmiercią (art. 4). Za uderzenie mieczem lub dokonanie 

pobicia przy użyciu innego narzędzia, sprawca miał obowiązek zapłaty 5 litrów srebra (ponad 

1,5 kg). Jeśli zaś nie miał tyle, to winien był oddać cały swój majątek, włącznie z odzieżą, 

 
31 W. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński, Konfiskata, [w:] Słownik starożytności słowiańskich. 

Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, t. 2, Wrocław 1964, s. 380–381. 
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którą miał na sobie. Ponadto musiał złożyć tzw. przysięgę wyjawienia, że nic więcej nie 

posiada (art. 5)32. 

Wraz z przejmowaniem bizantyjskiej systematyki prawa karnego przez księcia 

Włodzimierza Wielkiego (978–1015), na ziemie Europy wschodniej zaczęły przenikać idee 

publicznoprawnego charakteru i funkcji kary. Sprawca miał być przede wszystkim ukarany 

nie dlatego, aby uczynić zadość ofierze przestępstwa, ale ze względu na interes i powagę 

państwa oraz cel prewencyjny, jakim miało być wykorzenienie złoczyńców33. Sankcja 

kumulatywna, która została przewidziana w systemie Ruskiej Prawdy, była uzasadniana 

faktem, iż zniszczenie miejsca zamieszkania sprawcy wiązało się z unicestwieniem obszaru 

nieczystego dla Boga, ponieważ przebywał tam przestępca. Oznaczało to symboliczne 

usunięcie go ze świata doczesnego, jak również uniemożliwiało mu powrót do 

społeczności/kraju34. 

Innym przykładem jej zastosowania na Rusi Kijowskiej była kara złupienia, której 

skutkiem było rozgrabienie mienia skazanego, jak również spalenie jego domu. Instytucja ta 

zwana była patok i razgrablienije, znana Obszernej Prawdzie z XI w. Została ona recypowana 

z prawa bizantyjskiego, polegała na konfiskacie całego mienia sprawcy i jego zsyłce w 

zatoczenije (zamknięcie, uwięzienie)35. Dalszym skutkiem tej sankcji była zmiana statusu 

skazanego wraz z jego rodziną w niewolnych chłopów. W późniejszym okresie banicja 

została zastąpiona przez zsyłkę w określone miejsce pobytu36. 

Art. 7 Obszernej Prawdy stanowił o popełnieniu zabójstwa w czasie rozboju bez 

istotnej przyczyny. Sprawca mógł zostać wykupiony przez wspólnotę, lecz był wydawany 

wraz z rodziną na patok i razgrablienije37. Taka sama kara groziła za kradzież konia (art. 

35)38, a także podpalenie budynków mieszkalnych lub gospodarczych wraz ze zbiorami (art. 

 
32 W.A. Maciejowski, Historia prawodawstw słowiańskich, t. 2, Zasady prawa karnego, cywilnego i 

postępowania sądowego ludów słowiańskich aż do wieku XIV, Warszawa 1832, s. 145–146; K. Koranyi, 

Powszechna historia państwa i prawa, t. 2, Średniowiecze, cz. 1, Warszawa 1963, s. 300. 
33 W. Siergiejewicz, Lekcji i izsliedowanija po driwniej istorii russkago prawa, izd. 4, Petersburg 1910, s. 407. 

Więcej na temat Ruskiej Prawdy zob. J. Bardach, Z najnowszych badań nad Prawdą Ruską, CPH 1990, t. 42, z. 

1–2, s. 163–174; S. Godek, Wpływ prawa bizantyjskiego na opiekę w Ruskiej Prawdzie i w I Statucie litewskim, 

„Zeszyty Prawnicze” 2001, t. 1, nr 1, s. 123–149 i zawarta tam literatura. 
34 B. Wróblewski, Penologia. Socjologia kar, t. 1, Wilno 1926, s. 218–219. 
35 W. Siergiejewicz, op. cit., s. 405–406. 
36 Z tekstu Ruskiej Prawdy korzystam wg Rossijskoje zakonodatielstwo X–XX wiekow, t. 1, Zakonodatielstwo 

Driewniej Rusi, red. W.L. Janin, Moskwa 1984, s. 84. 
37 Ibidem, s. 64. Więcej zob. w komentarzu do art. 7, ibidem, s. 87. 
38 Ibidem, s. 66. Więcej zob. w komentarzu do art. 35, ibidem, s. 96. 
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83)39. Konfiskata majątku była także standardową sankcją za zbrodnie wymierzone przeciwko 

majestatowi władcy i była orzekana wraz z karą śmierci. Zajęcie mienia skazanego groziło 

również za przestępstwa urzędnicze40, a także za wspomniane zabójstwo w warunkach 

rozboju41. 

Podstawowym motywem reformy dotychczasowego rodowego systemu prawa 

karnego Rusi Kijowskiej przez księcia Jarosława I Mądrego (1016–1018, 1019–1054) była 

chęć centralizacji władzy poprzez pozbawienie poszczególnych rodów jurysdykcji sądowej, 

która prowadziła do ciągłych waśni i nakręcającej się spirali odwetów. Inną, nie mniej istotną, 

przyczyną wprowadzenia nowych porządków była chęć zwiększenia dochodów skarbu 

książęcego. Wszystkie bowiem grzywny, jak i konfiskaty przechodziły na rzecz władcy42. 

Kara konfiskaty znana była także grupie Słowian połabskich. Niemiecki kronikarz 

Thietmar opisywał w swojej kronice specyfikę ustroju Związku Wieleckiego: „Te wszystkie 

plemiona […] nie mają nad sobą jednego władcy. Swoje ważne sprawy roztrząsają na 

zgromadzeniu w drodze wspólnej narady i […] muszą wszyscy wyrazić zgodę. Jeżeli jakiś 

tubylec sprzeciwia się na zgromadzeniu już powziętym decyzjom, okładają go kijami, a jeżeli 

stawia jawny opór poza zgromadzeniem, wówczas, albo pozbawiają go majątku, konfiskując 

go w całości lub podpalając, albo też płaci on w ich obecności należną wedle stanu 

[majątkowego] sumę pieniędzy”43. 

W początkach państwowości polskiej zasadniczo główny motyw konfiskaty, podobnie 

jak kary śmierci, tkwił w utracie łaski monarszej. Początkowo nie wszędzie stanowiła ona 

sankcję bezwzględnie oznaczoną i książę mógł zadowalać się częścią majątku skazanego44. 

Dopiero w późniejszym okresie monarchii patrymonialnej konfiskata na ziemiach polskich 

zaczęła funkcjonować również jako kara samoistna, często uznawana za groźniejszą i 

skuteczniejszą niż pozornie najbardziej represyjna kara śmierci, aby w konsekwencji stać się 

 
39 Ibidem, s. 70. Więcej zob. w komentarzu do art. 83, ibidem, s. 112. Paweł Biesiedkin podkreślał, że kara ta 

była szczególnie dolegliwa. Autor polemizował z koncepcjami innych badaczy, którzy srogość sankcji wiązali z 

ogólnym niebezpieczeństwem, jakie wiązało się z podpaleniem. Sądził, że chodziło o znaczenie gospodarcze 

spalonych rzeczy, tj. gumna (stodoły). P. Biesiedkin, Istoriczeskij oczerk priestuplienija podżoga po rimskomu, 

germanskomu i russkomu prawu, Jarosławl 1885, s. 67 i n. 
40 W. Siergiejewicz, op. cit., s. 415–416. 
41 Ibidem, s. 420. 
42 R. Hube, Historia prawa karnego ruskiego, t. 1, cz. 1, Od czasów najdawniejszych do cesarza Mikołaja I, 

Warszawa 1870, s. 12. Więcej na temat systematyki kar w Ruskiej Prawdzie oraz wprowadzonych w niej 

zmianach przez synów Jarosława Mądrego zob. K. Koranyi, op. cit., s. 301–305. 
43 Kronika Thietmara, oprac. M.Z. Jedlicki, Poznań 1953, s. 341. Karol Modzelewski zwrócił uwagę, że w 

praktyce sankcja ta nie tyle przybierała formę urzędowej konfiskaty majątku, ile wróżdy podobnej do zemsty 

rodowej, wywieraną przez ludność na „czarnej owcy”. K. Modzelewski, Chłopi w monarchii 

wczesnopiastowskiej, Wrocław 1987, s. 42. 
44 M. Handelsman, Kara w najdawniejszym prawie polskim, Warszawa 1907, s. 39–40. 
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jedną z istotniejszych i korzystniejszych form represji stosowanych przez ówczesnych 

władców45. 

Warto zaznaczyć, że konfiskata nie była stosowana w sposób jednolity na ziemiach 

polskich i jej charakter był różny w zależności od odrębności prawnych poszczególnych ziem. 

W prawie wielkopolskim i małopolskim XII i XIII w. była ona orzekana obok eksakracji, 

czyli wyjęcia spod prawa. Z kolei na Pomorzu orzekano zajęcie majątku sprawcy wraz z karą 

śmierci albo pozbawienia wolności, co było przejawem sakralnego „zniszczenia” przestępcy, 

obejmującego całość jego życia osobistego i gospodarczego46. 

Najbardziej dotkliwą karą, stosowaną w XII i XIII w. na ziemiach polskich, było tzw. 

ubezprawnienie sprawcy, na które składało się kilka kar mających na celu całkowite 

unicestwienie prawne przestępcy. Były to, w zakresie praw osobistych – proskrypcja, a w 

zakresie praw rzeczowych – konfiskata majątku sprawcy na rzecz władcy, który mógł 

swobodnie dysponować przejętymi dobrami wygnanego. W późniejszym okresie 

ubezprawnienie było karą wyjątkową, stosowaną jedynie za najcięższe przestępstwa, głównie 

przeciwko państwu i osobie władcy47. 

Konfiskata mienia doby monarchii patrymonialnej miała bardzo szeroki zakres 

przedmiotowy i była wymierzana przede wszystkim za: przestępstwa pospolite (furta, 

latrocinia), przestępstwa gospodarcze (np. fałszowanie pieniędzy), przestępstwa urzędnicze, 

przestępstwa polityczne (np. zdrada monarchy czy odmowa służby wojskowej – felonia), a 

także niewypełnianie określonych zarządzeń władcy48. Tytułem przykładu można tutaj podać 

sytuację, w której Bolesław Chrobry, rozsyłając wici do ok. 30 tys. wojów, zobowiązywał ich 

do stawienia się pod bronią. Za odmowę służby wojskowej groziła sankcja kumulatywna w 

postaci kary śmierci oraz konfiskaty całości majątku sprawcy na rzecz monarchy49. 

Konfiskata na ziemiach polskich doby średniowiecza groziła także za: zabójstwo, napad z 

wojskiem i ograbienie majątku kościelnego50. Badacze tamtej epoki domyślają się, że sankcja 

ta była o wiele rzadziej stosowana za przestępstwa pospolite, jak kradzieże czy rozboje51. 

Tak szerokie ujmowanie konfiskaty nieodzownie łączyło się z arbitralnością jej 

stosowania, która była wówczas bardzo wysoka, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż to sam 

 
45 Ibidem, s. 80. 
46 Ibidem, s. 60, 120, 122, 160. 
47 Ibidem, s. 153–154. 
48 M. Sczaniecki, Nadania ziemi na rzecz rycerzy w Polsce do końca XIII wieku, Poznań 1938, s. 29. 
49 S. Zakrzewski, Bolesław Chrobry Wielki, Lwów 1925, s. 187. 
50 M. Handelsman, op. cit., s. 79–80. 
51 Historia państwa i prawa Polski, t. 1, Do połowy XV wieku, red. J. Bardach, Warszawa 1965, s. 330. 
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monarcha decydował o tym, czy i kto dopuścił się wobec niego zdrady. Koncepcja ta 

pozostawała w istotnym związku z ideą monarchii patrymonialnej jako założenia, że wszyscy 

mieszkańcy są poddanymi monarchy oraz charakterem jego władzy, który był w najwyższym 

stopniu dyskrecjonalny. 

Co więcej, konfiskata była orzekana nie tylko wobec osób świeckich, ale także 

duchownych. Przybierała ona nierzadko charakter zarówno jednostkowy, jak i grupowy, 

będąc rozszerzana na spadkobierców skazanego, a także całe grupy społeczne, które 

wystąpiłyby przeciwko władcy52. Jeżeli jednak zajęcie mienia miało dotknąć jedynie osoby 

przestępcy, to można było ograniczyć się do orzeczenia wyjęcia spod prawa, co pociągało za 

sobą jedynie śmierć cywilną sprawcy i wówczas jego majątek przechodził na rzecz rodziny53. 

Owa arbitralność polegała również na tym, że panujący mógł zarządzić konfiskatę bez 

jakiejkolwiek kontroli sądowej, gdzie oczywiście pole do nadużyć było bardzo duże54. 

O tego rodzaju przypadku możemy przeczytać w 6. księdze kroniki Jana Długosza, 

który w sposób krytyczny odnosił się do rządów księcia wielkopolskiego i krakowskiego 

(seniora) Mieszka III Starego. Kronikarz wzmiankował o tym, opisując wydarzenia z 1174 r.: 

„Nawet za błahe czyny i wykroczenia: zabicie niedźwiedzia, łani albo jakiegoś innego 

zwierzęcia leśnego karano zarówno rycerzy, jak i chłopów, a urzędnicy bezlitośnie zagarniali 

ich mienie, częściowo na rzecz skarbu książęcego, częściowo na użytek prywatny”55. 

Kronikarz powrócił do tej narracji pod 1175 r., relacjonując bezskuteczne prośby 

biskupa krakowskiego Gedeona kierowane pod adresem księcia wielkopolskiego, aby: „zniósł 

nowo nałożone podatki nieznane za dawnych królów i książąt polskich i bezprawne zupełnie 

niepotrzebne ciężary w postaci obowiązku przewożenia […], żeby położył kres haniebnej i 

krzywdzącej konfiskacie majątków, którą do tej pory jego urzędnicy nakładali nawet za lekkie 

przewinienia, wskutek czego wiele osób straciło majątki i popadło w skrajną nędzę”56. W 

 
52 J.S. Matuszewski, Problem konfiskaty dóbr szlacheckich w dawnej Polsce, [w:] Historia państwa i prawa. VIII 

Powszechny Zjazd Historyków Polskich, red. Z. Kaczmarczyk, Warszawa 1959, s. 153. 
53 J. Makarewicz, Polskie prawo karne. Część ogólna, Warszawa 2017, s. 232, 269. 
54 M. Handelsman, op. cit., s. 153–154. 
55 J. Długosz, Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. V–VI, oprac. M. 

Kowalczyk, D. Turkowska, Warszawa 2009, s. 120. Arbitralny styl stosowania konfiskaty znajduje także swoje 

potwierdzenie w kronice Wincentego Kadłubka, który określał nienaruszalne regale łowieckie jako „święty 

przywilej łowów”, a jego naruszenie było traktowane jako zuchwałe przywłaszczenie rozrywki księcia i dlatego 

surowo karane. Kadłubek podkreślał tyraństwo Mieszka i jego niewspółmierną reakcję na popełnione czyny. W 

jego narracji stanowiło to swego rodzaju smutną ironię. W. Kadłubek, Kronika polska, oprac. B. Kürbis, 

Wrocław 2008, s. 176. Dostrzegano ten detal już w piśmiennictwie naukowym w XIX w. Zob. S. Godek, O roli 

prawa rzymskiego w dawnej Rzeczypospolitej w świetle „Kursu prawa cywilnego polskiego” Aleksandra 

Mickiewicza z 1829 roku, „Zeszyty Prawnicze” 2015, t. 15, nr 2, s. 161–189. 
56 J. Długosz, op. cit., s. 122–123. 



22 

 

odpowiedzi na natarczywe napomnienia biskupa Gedeona książę Mieszko Stary w 1176 r. 

zagroził duchownemu skazaniem na śmierć lub obcięciem członków, konfiskatą dóbr i 

„wszelkimi najcięższymi karami”, czego jednak nie dopełnił57. 

Podobnie krytyczny stosunek do okresu rządów Mieszka Starego miał Wincenty 

Kadłubek, który w swej kronice zwracał uwagę na złą wolę urzędników księcia, których 

celem było wzmocnienie władzy oraz wzbogacenie się kosztem poddanych. Pisał na ten 

temat: „Gdy więc usunie się bojaźń, nie ma miejsca ani dla pokory, ani dla miłości. Dlatego 

natychmiast usuwać należy przyczyny hardości, aby naród nie zhardział. Toteż ukarać ich 

trzeba na majątku, żeby nie rozpasali się w zbytku, albowiem swawola jest dla czci macochą i 

matką pogardy”58. Kadłubek wspominał także, że Mieszka Starego zgubiła jego własna 

chciwość, bowiem z tego właśnie powodu został on wygnany z Krakowa i zastąpiony przez 

księcia Leszka Białego59.  

Ciekawy wątek, zawarty w kronice Jana Długosza, pojawia się w kontekście wydanej 

przez papieża Aleksandra III bulli z 1181 r., która stanowiła reakcję na zjazd w Łęczycy z 

1180 r. W czasie tego wydarzenia książę senior Kazimierz II Sprawiedliwy zdecydował m.in. 

o zniesieniu, istotnego z punktu widzenia trwałości domeny królewskiej i kościelnej, ius 

spolii. Papież pisał do księcia: „Doniesiono nam, że […] położyłeś kres niektórym 

nadużyciom i pospolitym krzywdom wyrządzanym kościołom i osobom duchownym, 

postanawiając, by na przyszłość nie konfiskowano dóbr zmarłych biskupów. Postanowiono 

też, że gdyby ktoś wyciągnął rękę po majątek zmarłego biskupa, winien znaleźć się pod 

klątwą i aby żaden z grabieżców nie odważył się zostać następcą zmarłego biskupa, dopóki 

nie uzyska łaski przebaczenia po zwrocie tego, co zabrał, lub złożeniu odszkodowania za 

zabrane mienie”60. 

Z kolei Kadłubek w swej kronice jednoznacznie stawał po stronie Kościoła, uskarżając 

się, że: „Książęta uporczywie uzurpowali sobie prawo, iżby dobra zmarłych biskupów 

zabierali niby jacyś rabusie albo je włączali do skarbu królewskiego. Co bowiem prawu 

 
57 Ibidem, s. 129–130. 
58 W. Kadłubek, op. cit., s. 180–181. 
59 „Ponieważ bowiem zaczął czyhać i dybać na cudze bogactwa i dostatki, żeby je sobie pod jakimkolwiek 

pozorem przywłaszczyć […]”. Ibidem, s. 264. 
60 J. Długosz, op. cit., s. 150. Opisuje to także, spisana najprawdopodobniej jeszcze w XIII w., Kronika 

wielkopolska (Chronica Poloniae Maioris) w rozdziale 37. „Tu wyklina się prawa polskie”. Kronika 

wielkopolska, tłum. K. Abgarowicz, Warszawa 1965, s. 162–163. 
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boskiemu podlega, niczyją nie może być własnością, dozwolone zaś jest zajęcie tego, co jest 

własnością niczyją”61. 

Źródła tamtego okresu podają tylko fragmentaryczne wiadomości na temat 

przykładów stosowania konfiskaty. Do jurysdykcji sądu książęcego, którego właściwość była 

zupełna, należało rozpatrywanie spraw nie tylko zwróconych bezpośrednio przeciwko 

władcy, lecz także rozmaite łotrostwa (latrocinia), zwłaszcza popełnione przez 

przedstawicieli stanu duchownego lub rycerskiego. Księga Henrykowska opisuje taki 

przypadek, który miał miejsce w 1239 r., kiedy to łotrostwa dopuścili się czterej bracia, 

właściciele wsi Bobolic. Po ich uwięzieniu oraz udowodnieniu winy przed sądem książęcym, 

mieli oni, zgodnie ze zwyczajem polskim (more polonico), zostać ukarani śmiercią albo, w 

razie przyzwolenia władcy, możliwość wykupienia się od tej kary. Książę wyraził zgodę na 

zastosowanie okupu, jednak sprawcy nie byli w stanie go spłacić, więc ten zdecydował o 

przymusowej sprzedaży ich majątków, z czego sfinansowana została zaległa należność62. 

W 1252 r. biskupstwo kujawsko-pomorskie objął Wolimir. Pomimo licznych 

trudności udało mu się doprowadzić do odzyskania kontroli nad całością diecezji, a także 

uzyskać od księcia pomorskiego Świętopełka II przyrzeczenie poszanowania biskupiego 

prawa do wyznaczania kandydatów na urzędy kościelne oraz respektowania jurysdykcji 

biskupiej nad duchowieństwem. Oprócz tego książę pomorski zaoferował pomoc wojskową w 

razie zagrożenia Wolimira, a także obiecał skonfiskować majątki osobom, które przez rok 

pozostawały w ekskomunice63. Biskup Wolimir wplątał się jednak w konflikt z księciem 

kujawskim Kazimierzem I, który zarządził, aby wolni chłopi, którzy przebywali we wsiach 

należących do biskupów, opuścili je pod groźbą kary konfiskaty mienia i „wiecznej niewoli”. 

Istotna część tychże osadników posłuchała księcia, skoro na skutek wyroku legata Gwidona z 

1267 r. Kazimierz zdecydował o odwołaniu swojego edyktu i przyznał chłopom prawo 

swobodnego powrotu64. 

Zasada, zgodnie z którą pozostawanie przez rok pod ekskomuniką i niewyjednanie w 

tym czasie absolucji kościelnej prowadziła do konfiskaty majątku osoby wyklętej, znalazła 

 
61 W. Kadłubek, op. cit., s. 219. Roman Grodecki uważał, że ius spolii zostało zlikwidowane dopiero w XIII w. 

Podobnie autor stanął na stanowisku, że Kazimierz nie ogłosił w Łęczycy immunitetu dla Kościoła, lecz tylko 

statut ziemski, którego postanowieniem było zniesienie nadużyć w poborze stanu oraz podwód potomków 

dawnych dynastów i innych możnych (potentes). Więcej na ten temat zob. R. Grodecki, Początki immunitetu w 

Polsce, Lwów 1930, s. 19–90. 
62 Liber fundationis claustri Sancte Marie Viriginis in Heinrichow czyli Księga Henrykowska, tłum. R. Grodecki, 

Wrocław 1991, s. 21; zob. też R. Hube, Prawo polskie w wieku trzynastym, Warszawa 1874, s. 165–166. 
63 J. Maciejewski, Działalność kościelna biskupa włocławskiego Wolimira, „Nasza Przeszłość” 1992, nr 78, s. 

32–33. 
64 Ibidem, s. 54; K. Modzelewski, op. cit., s. 215. 
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także zastosowanie w 1256 r., kiedy to arcybiskup gnieźnieński Pełka nałożył anatemę na 

niejakiego Wita, a następnie po roku zwrócił się do księcia kujawskiego Kazimierza I, aby ten 

skonfiskował mu cały jego majątek ruchomy, jak i nieruchomy. Stawał się on własnością 

władcy, który mógł nim dysponować bez żadnych ograniczeń65. 

W 1257 r. na synodzie w Łęczycy, któremu przewodniczył arcybiskup Pełka, 

postanowiono, iż książę, który by odważył się uwięzić biskupa, a tym bardziej pozbawić go 

życia, miał zostać uroczyście wyklęty, a jego majątek miał być skonfiskowany na rzecz 

Kościoła. Ponadto obłożeni ekskomuniką mieli być wszyscy, którzy, w czasie wakansu 

stolicy biskupstwa, zdecydowali się zagarnąć majątek do niego należący66. 

Kara konfiskaty przewidziana została również w Statucie Kaliskim z 1264 r., 

dokumencie wydanym przez Bolesława Pobożnego, dotyczącym jurysdykcji nad ludnością 

żydowską oraz regulacji stosunków pomiędzy Żydami a chrześcijanami. Statut groził 

konfiskatą majątku za zabicie Żyda przez chrześcijanina (art. 10)67 oraz napad na cmentarz 

żydowski (art. 14)68. We wszystkich sprawach o te i inne tzw. przestępstwa główne książę 

zachowywał sobie prawo do rozpoznania sprawy, a także czerpał bezpośrednie korzyści 

materialne z tytułu uiszczanych kar pieniężnych oraz skonfiskowanego mienia. Przywilej 

kaliski stanowił fundament określający sytuację prawną Żydów na ziemiach polskich. Po 

zakończeniu rozbicia dzielnicowego dokument ten został zatwierdzony przez Kazimierza 

Wielkiego i uzyskał moc obowiązującą na całym obszarze zjednoczonego Królestwa 

Polskiego69. 

W XIII w. na szeroką skalę została zainicjowana przez biskupów wrocławskich akcja 

osadnicza, wykraczając przy tym o kilkadziesiąt kilometrów poza ciągnącą się na 

południowym brzegu Nysy Kłodzkiej linię przesieki, za którą obowiązywał surowy zakaz 

karczunku. W reakcji na to przekroczenie w 1284 r. książę Henryk IV Probus skonfiskował 

biskupowi Tomaszowi II Zarembie, z którym od lat był w sporze, 67 wsi założonych w 

puszczy granicznej. Po śmierci księcia w 1290 r. biskupstwo odzyskało jednak utracone 

posiadłości i kontynuowało akcję osadniczą70. 

 
65 R. Hube, Prawo polskie…, s. 169. 
66 Ibidem, s. 170. 
67 Art. 10: „Za zabicie Żyda słuszna kara i konfiskata majątku”. 
68 Art. 14: „Chrześcijanin niszczący cmentarz oprócz kary zwyczajnej majątek traci”. Zob. też M. Handelsman, 

op. cit., s. 80–81. Więcej na temat mocy obowiązywania statutu kaliskiego i wątpliwości co do jego 

wiarygodności zob. R. Hube, Przywilej żydowski Bolesława i jego potwierdzenia, „Biblioteka Warszawska” 

1880, t. 1, s. 426–442. 
69 H. Zaremska, Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska, Warszawa 2011, s. 116, 122. 
70 K. Modzelewski, op. cit., s. 21, 250. 
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W 1283 r. książę świecki i gdański Mściwoj II orzekł, po konsultacji ze swymi 

baronami, karę konfiskaty całości majątku mieszczan gdańskich, którzy uczestniczyli w 

spisku przeciwko niemu. Ponadto w 1292 r. książę pociągnął do odpowiedzialności Dziwana, 

syna Wajsyla, który pełnił wówczas funkcję wojewody świeckiego. Został on oskarżony o 

jawną zdradę (proditio), a władca arbitralnie zdecydował o konfiskacie wszystkich jego 

majątków położonych w ziemi świeckiej71. 

Zdarzały się również odwrotne przypadki, a mianowicie zwracania przez władców 

nielegalnie zajętych przez nich dóbr, przez zainicjowanie szczególnego rodzaju 

restytucyjnego postępowania sądowego. W 1279 r. książę Mściwoj II zdecydował o restytucji 

wsi Rudno po ustaleniu, że jej prawowitym właścicielem był biskup włocławski. Podobną 

decyzję podjął książę Konrad Mazowiecki, dokonując w 1233 r. zwrotu wsi Chanowo na 

prośbę biskupa wrocławskiego, jak również na skutek nacisku arcybiskupa gnieźnieńskiego. 

Restytucja następowała dopiero w sytuacji, gdy władca miał w tym interes. Np. na początku 

XIII w. była ona traktowana przez książąt śląskich bardziej jako wyraz łaski niż przyznanie 

racji roszczeniu poszkodowanego. Stwierdzenie bowiem, że jego prośba (petitio) była 

zasadna, stawiało panującego w złym świetle, dlatego też w dokumentach restytucyjnych 

zamieszczano nieraz wzmianki, iż konfiskata majątku stanowiła pomyłkę władcy, który został 

uprzednio wprowadzony w błąd co do stanu prawnego zabieranej posiadłości72. 

Konfiskata majątku rycerskiego miała miejsce w 1294 r. jako odpowiedź na rozbój 

kościelnych dóbr metropolitarnych w Gnieźnie. Zajęcie dóbr sprawców orzekł książę 

Przemysł II, konsultując się przy tym ze szlachtą wielkopolską, który motywował to 

względami nie tylko odwetowymi, lecz także prewencyjnymi: „zwłaszcza że dobro publiczne 

wymaga, aby zbrodnie nie pozostały bezkarne, nie chcąc ich nieprawości puszczać płazem ani 

innym otwierać drogi do złośliwych przestępstw […], na mocy wyroku postanowiliśmy w 

imię sprawiedliwości pozbawić ich ruchomości i nieruchomości jako wrogów naszych i 

Kościoła i państwa, a nawet jako winnych obrazy majestatu i dobra ich […] za wspomniane 

krzywdy i szkody przypisujemy niniejszym pismem na zawsze wymienionemu już kościołowi 

gnieźnieńskiemu”73. 

 
71 R. Hube, Prawo polskie…, s. 153, 165. 
72 K. Góźdź-Roszkowski, Postępowanie przed sądem panującego o zwrot zabranych przez niego dóbr ziemskich 

w Polsce od XIII do połowy XV wieku, [w:] Nil nisi veritas. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi 

Matuszewskiemu, red. M. Głuszak, D. Wiśniewska-Jóźwiak, Łódź 2016, s. 131, 134, 136–137. 
73 Historia ustroju i prawa w Polsce do 1772/1795. Wybór źródeł, oprac. S. Godek, M. Wilczek-Karczewska, 

Warszawa 2006, s. 305–306. 
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Władca mógł włączyć do swej domeny całe wsie. Przykładem takiej praktyki było 

choćby zajęcie przez Władysława Łokietka miejscowości Krzesławice, po krakowskim 

buncie wójta Alberta z lat 1311–1312, o czym dowiadujemy się z dokumentu wystawionego 

dopiero w 1325 r., kiedy to wieś, wskutek zamiany, przestała być własnością monarchy74. 

Bunt mieszczan krakowskich spotkał się z ostrą reakcją Władysława Łokietka, który 

nie tylko ukarał samo miasto, ale i jego najważniejszych przedstawicieli, dokonując 

konfiskaty ich majątków. Represja ta dotknęła przede wszystkim wójta Alberta, który został 

pozbawiony tego stanowiska dziedzicznego wraz ze wszystkimi płynącymi z niego 

dochodami, a także prywatnego majątku. Podobna kara spotkała jego braci Henryka i Jana, 

którzy sprawowali wraz z nim wójtostwo75. Mimo wszystko książę Władysław Łokietek nie 

zastosował zasady odpowiedzialności zbiorowej, gdyż reszta członków rodziny wójtowskiej 

zamieszkałej w Krakowie pozostała przy swych majątkach. Oprócz tego konfiskata dotknęła 

także czterech rajców miejskich, którzy zostali wybrani w czasie buntu w 1311 r.76 

Od stłumienia buntu krakowskiego w 1312 r. źródła wyjaśniające problem nabycia 

majątków ziemskich przez panującego w drodze przejęcia mienia pozostają niemalże 

szczątkowe. Prawdopodobnie przyczyniła się do tego stabilizacja wewnętrzna państwa 

polskiego, a co za tym idzie – zmniejszenie liczby przestępców karanych konfiskatą, 

zwłaszcza za przestępstwa polityczne77. 

Wskazane powyżej przykłady arbitralnego stosowania przez władców konfiskaty na 

ziemiach polskich nierzadko doznawały jednak licznych ograniczeń. W wielu przypadkach 

kara ta musiała być bowiem poprzedzona wyrokiem sądowym (np. w Wielkopolsce), aby 

zapewnić, w warunkach formalizmu, bezpieczeństwo dla osób otrzymujących skonfiskowane 

dobra ze strony osób poddanych konfiskacie; w przeciwnym razie dochodziłoby do 

nakręcającej się spirali zemsty jednych na drugich78. 

W XIII w. coraz więcej spraw było rozpatrywanych przez sądy monarsze odbywanych 

na wiecach (in colloquio) oraz na zwyczajnych zjazdach księcia ze swymi baronami. W ich 

skład wchodzili książę przewodniczący i jego baronowie, do których należeli wszyscy wyżsi i 

 
74 J. Luciński, Majątki ziemskie panującego w Małopolsce do 1385 roku, Poznań 1967, s. 11–12. 
75 W. Długopolski, Władysław Łokietek na tle swoich czasów, Kraków 2009, s. 180–181. 
76 Ibidem, s. 182–183. 
77 J. Luciński, op. cit., s. 14–15. 
78 M. Handelsman, op. cit., s. 80–81. 
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niżsi dostojnicy księstwa lub dzielnicy/ziemi, gdzie obradował sąd, a w szczególności: 

wojewoda, kasztelanowie, sędziowie, kanclerz lub podkanclerzy, a także biskupi79. 

Książęcy sąd wiecowy sądził szeroko pojęte sprawy o tzw. dziedzictwo (hereditas) 

oraz sprawy o przynależność powinności publicznych. Do tej pierwszej kategorii należały 

m.in.: o prawo własności na całych wsiach, o własność działów lub części, o młyny, o 

posiadanie i użytkowanie brzegów rzek czy o granice. Do spraw o dziedzictwo należały także 

kwestie o konfiskatę majątku: „bo lubo sam książę sądził sprawy o wielkie zbrodnie i 

naznaczał kary na zbrodniarzy w miarę uznania swego, tyle razy jednak, gdy z karą cielesną 

miała być jeszcze połączona konfiskata majątku, albo gdy miano poprzestać na samej 

konfiskacie, książę wyrzeczenie jej zachowywał na zwykły zjazd sądowy”80. W ten sposób 

wydane zostały wspomniane wyroki z 1292 r. na księcia Mściwoja oraz z 1311 r. na 

mieszczan krakowskich81. 

Przed 1320 r. została spisana Księga Prawa Zwyczajowego Polskiego, tzw. Księga 

Elbląska, która stanowiła zbiór przepisów prawa zwyczajowego obowiązujących na obszarze 

ziem krzyżackiego państwa zakonnego w Prusach. Wprawdzie zamieszczone w niej przepisy 

karne szeroko posługują się karami pieniężnymi i nie ma wśród nich konfiskaty, to warto 

wspomnieć o pewnych cywilistycznych rozwiązaniach, które skutkowały przejmowaniem 

majątku szlacheckiego przez władcę. Jeżeli bowiem rycerz po swojej śmierci nie zostawił 

żadnego syna, to żona pozostawała dysponentem dóbr męża dopóki znajdowała się w stanie 

wdowim. W przypadku bezpotomnej śmierci rycerza, jak również jego żony, monarcha 

przejmował wszystkie dobra umierającego (art. 21). Jeżeli zaś kmieć nie posiadał syna, to po 

jego śmierci pan przejmował jego mienie (art. 22). W obu przypadkach, jeżeli umierający 

pozostawił córkę, należało wydzielić z majątku odpowiedni posag82. 

 
79 R. Hube, Prawo polskie…, s. 181, 183. 
80 Cyt. za: ibidem, s. 185–186. 
81 Ibidem, s. 186. Podobnie, gdy w 1218 r. ks. Konrad I mazowiecki, a w 1230 r. ks. Bolesław I sandomierski 

rozpatrywali sprawy osób usiłujących dowieść swego stanu wolnego. Aleksander Rembowski zwrócił uwagę, że 

kompetencje wieców książęcych w XIII w. zostały znacząco zwiększone. Zob. A. Rembowski, Konfederacja i 

rokosz w dawnym państwowym prawie polskim, Warszawa 1893, s. 121–122. Boroń, przy okazji rozważań nad 

wiecami plemiennymi, krótko podsumował dotychczasowe badania nad wiecami książęcymi. P. Boroń, 

Słowiańskie wiece plemienne, Katowice 1999, s. 116 i n. Więcej na temat m.in. typologii, struktury i funkcji 

colloquium, a także licznych kwestii wymagających badań zob. S. Russocki, Zgromadzenia przedstanowe 

środkowej Europy, CPH 1973, t. 25, z. 2, s. 5–12, a także S. Russocki, Panujący, ich doradcy oraz wiece w 

Polsce Piastowskiej. Horyzonty badawcze 1967–1992, [w:] Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej 

historiografii, red. J. Bardach, Warszawa 1995, s. 16–19. 
82 Księga prawa zwyczajowego polskiego z wieku XIII, [w:] Starodawne prawa polskiego pomniki z ksiąg 

rękopiśmiennych dotąd nieużytych główniej zaś z ksiąg dawnych sądowych ziemskich i grodzkich ziemi 

krakowskiej, t. 2, oprac. A.Z. Helcel, Kraków 1870, s. 26. Najstarszy Zwód Prawa Polskiego, wyd. i oprac. J. 

Matuszewski, J. Matuszewski, Łódź 1995, s. 84 i n. 
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2. Konfiskata w polskim prawie ziemskim 

 

Za panowania Kazimierza Wielkiego istniała praktyka, kiedy to władca odbierał 

określony majątek ziemski, gdy otrzymywał informację o jego posiadaniu bez podstawy 

prawnej, co oznaczało przywrócenie legalnej własności monarszej. O takim stanie rzeczy 

panujący dowiadywał się nie tylko od urzędników zarządzających jego dobrami, ale także: od 

opola, chłopów, książęcych wieśniaków, jak również innych anonimowych informatorów. Po 

powzięciu stosownej informacji król, przy pomocy swoich urzędników (officialis, 

procurator), dokonywał wwiązania (intromisji) w cudze dobra. Odebrane posiadłości brał w 

zarząd wyznaczony przez króla urzędnik. W późniejszym okresie był to starosta, do którego 

kompetencji należało także wykonywanie klasycznej konfiskaty majątku za popełnione 

przestępstwa83. 

Były to zatem działania podejmowane w majestacie prawa – albo jako rewindykacja 

niesłusznie przejętych przez prywatnego posiadacza dóbr, albo jako kara za zbrodnie o 

charakterze publicznym. Trzecią kategorią był zabór majątków dokonanych przez króla bez 

związku z popełnionym przestępstwem (minus iuste), co powodowało narastające napięcia i 

konflikty właścicieli ziemskich z władcą, które z całą mocą ujawniły się już po śmierci 

Kazimierza Wielkiego w 1370 r. We wszystkich tych przypadkach utrata majątków 

następowała oczywiście wbrew woli zainteresowanych, jak również bez żadnej formy 

odszkodowania84. 

Egzekucja kary konfiskaty majątku, zaordynowanej przez monarchę, przybierała 

często charakter bezwzględny. Taka też sytuacja miała miejsce w 1363 r., kiedy to niejaki 

Strzesz został ukarany w ten sposób, że Kazimierz Wielki zabrał mu część Pstroszyc, które 

jednak należały do jego braci, a Strzesz wykonywał tylko na niej swoje prawo zastawu. 

Urzędnicy monarchy nie interesowali się jednak, do kogo faktycznie należał majątek, który 

mieli odebrać. Wystarczał fakt, iż znajdował się on w posiadaniu sprawcy. Ponieważ 

egzekucja miała charakter szybki i bezwzględny, dochodziło do sytuacji, w której jej 

 
83 K. Góźdź-Roszkowski, Rola urzędników w dokonywaniu zaboru dóbr ziemskich przez panującego w 

średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2014, nr 17, s. 26–

27, 35. 
84 K. Góźdź-Roszkowski, Treść nazwy „konfiskata” w świetle niektórych wypowiedzi literatury na temat 

reorganizacji domeny monarszej przez Kazimierza Wielkiego, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 

2006, nr 9, s. 64, 67. 
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ubocznym skutkiem stawał się zabór dóbr osób trzecich, które miały do nich tytuł prawny i w 

żaden sposób nie wykroczyły przeciw królowi85. 

Ze względu jednak na fakt, iż okazało się, że zabór Pstroszyc nastąpił niesłusznie, 

Kazimierz Wielki oddając zastawcom część wsi, zobowiązał ich do wypłacenia mu sumy 

zastawnej, jak również wydania restytuowanej posiadłości w wypadku, gdyby osoby mające 

do niej prawo taką sumę im uiściła. Powyższe postanowienia stanowiły miały charakter 

dodatkowy i często towarzyszyły decyzjom o restytucji dóbr. Orzeczenia o zwrocie majątku, 

będące aktem władcy sprawującego władze sądową, miały także cechy decyzji 

administracyjnej, gdyż władza sądownicza nie była wówczas oddzielona od władzy 

wykonawczej86. 

Innego rodzaju sytuacja polegała na podejmowaniu działań przez urzędników 

królewskich, którzy dokonywali zaboru mienia z własnej inicjatywy, nierzadko z użyciem 

przymusu. Ich celem było, często bezpodstawne, zajęcie przez nich prywatnych własności na 

swoją rzecz, niekiedy także spowodowanie, aby stały się one bonum vacans. Zatargi 

pomiędzy urzędnikami a prywatnymi właścicielami bardzo często przybierały formę konfliktu 

granicznego ze względu na fakt, iż nie istniało właściwe rozgraniczenie dóbr królewskich i 

prywatnych. Niekiedy znaki graniczne mogły zostać zniszczone, przestawione lub, po prostu, 

pójść w zapomnienie. Pokrzywdzeni mieli wówczas możliwość wniesienia sporu pod arbitraż 

władcy, który często brał ich stronę, wydając stosowny dokument restytucyjny87. 

Wprawdzie monarcha miał możliwość arbitralnego pozbawienia majątku w drodze 

administracyjnej, to stopniowo zaczęła wykształcać się praktyka, zgodnie z którą władca 

uzależniał swoje decyzje od wyroku sądu, którzy orzekał w kwestii własności spornych dóbr. 

Także postępowanie egzekucyjne wydłużało się, a pozycja egzekuta ulegała poprawie, 

zwłaszcza jeśli chodzi o wykonywanie wyroków, które zapadały w procesach prywatnych. 

Coraz rzadziej zdarzały się także sytuacje, w których urzędnicy królewscy zabierali dobra 

należące do osób trzecich, nie mających nic wspólnego z osobą popełniającą przestępstwo88. 

Statuty Kazimierza Wielkiego, wydane najpierw oddzielnie dla Małopolski (wiślickie) 

oraz Wielkopolski (piotrkowskie), stanowiły spisy dawnego prawa zwyczajowego, przede 

 
85 K. Góźdź-Roszkowski, Zabory dóbr ziemskich dokonywane przez panującego w średniowiecznej Polsce do 

połowy XV wieku. Studium historyczno-prawne, Łódź 2017, s. 62. 
86 K. Góźdź-Roszkowski, Postępowanie przed sądem…, s. 138–139. 
87 K. Góźdź-Roszkowski, Rola urzędników…, s. 34–35. 
88 K. Góźdź-Roszkowski, Zabory dóbr… , s. 62, 85. 
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wszystkim w zakresie prawa karnego89. Prawo zwyczajowe w Statutach Kazimierza 

Wielkiego schodziło do poziomu źródła prawa podporządkowanego ustawom królewskim. To 

właśnie statut, czyli ustawa królewska, osądzając zwyczaj jako dobry albo zły (bona sive 

mala consuetudo), rozstrzygał o jego dalszym obowiązywaniu w porządku prawnym. Za 

czasów panowania Władysława Jagiełły Statuty Kazimierza Wielkiego zostały ujednolicone 

w redakcji tzw. dygestów małopolsko-wielkopolskich, istniejących już na pewno przed 1422 

r.90 

Statuty posługiwały się przede wszystkim karami majątkowymi, przewidując 

stosowanie kar śmierci, cielesnych oraz na czci jedynie wyjątkowo. Podczas gdy 

skonfiskowanie mienie stawało się własnością króla, to wszystkie inne kary majątkowe 

stanowiły formę rekompensaty pieniężnej dla poszkodowanego91. Statuty piotrkowskie w art. 

29 (O zbiegłych z Królestwa) potwierdzały zasadę, że konfiskata rozciąga się na całość 

majątku sprawcy z wyłączeniem jednak wiana żony92. 

Zarówno statuty małopolskie (art. 80), jak i wielkopolskie (art. 60) operowały nadto 

szeroko pojętym przestępstwem złodziejstwa i łotrostwa (furta et latrocinia), do których 

zaliczano: kradzieże, rabunki, rozboje czy inne spustoszenia dokonywane przez całe 

zorganizowane grupy pod określonym przywództwem (divagantes). Tego rodzaju procederem 

trudnili się przede wszystkim ludzie zamożniejsi czy większe związki rodowe, których celem 

nie zawsze było jedynie wzbogacenie się, ale także zorganizowana zemsta czy wymuszenie 

określonych koncesji prawnych. Ponieważ przestępstwo to posiadało tak wysoki ciężar 

gatunkowy, że ściągało na sprawców gniew królewski, to od uznania władcy zależało 

miarkowanie kary. Także sankcje były odpowiednio surowe, bowiem winni ulegali karze 

konfiskaty ipso facto i nawet mimo uzyskania łaski królewskiej podlegali infamii. Ponadto 

 
89 Jan Długosz w swojej kronice, pod 1347 r., podawał następujące motywy ich wydania: „Król polski Kazimierz 

chciał położyć kres godnym potępienia ciężkim nadużyciom, w postaci różnego rodzaju oszczerstw i krzywd, 

wskutek których całe Królestwo Polskie za wszystkich jego poprzedników, królów i książąt –  wiedział o tym – 

cierpiało bardzo dotkliwy ucisk przy wymierzaniu sprawiedliwości i rozstrzyganiu sporów i wszelkiego rodzaju 

nieporozumień z tego mianowicie powodu, że sądy ziemskie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego 

wyrokowały nie na mocy pisanych praw czy statutów, ale kierowały się osobistymi odczuciami sądzących i 

przewodniczących sądom, ulegających często namiętnościom, sympatiom i przekupstwu. Pragnął zatem 

wprowadzić porządek w całym Królestwie przez jednakowe i sprawiedliwe prawa […]”. J. Długosz, op. cit., ks. 

IX, s. 308. 
90 W. Uruszczak, Statuty Kazimierza Wielkiego jako źródło prawa polskiego, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa 

Polskiego” 1999, nr 3, s. 99, 103–104. Więcej na temat powstania Statutów zob. S. Roman, Geneza statutów 

Kazimierza Wielkiego. Studium źródłoznawcze, Kraków 1961, s. 5–197; T. Nowakowski, Statut wielkopolski 

Kazimierza Wielkiego. Geneza i autorstwo, „Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego” 

1985, t. 15, s. 49–62. 
91 R. Hube, Prawo polskie w 14-tym wieku. Ustawodawstwo Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1881, s. 132–133. 
92 „Tedy mienie jego nieruchome [zbiega], wyjąwszy oprawę żony, na nas spadnie na wieki […]; żona w wianie 

swym ma zostać”. Archiwum Komisji Prawniczej, t. 3, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1895, s. 160. 
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również ukrywający zbrodniarzy oraz zbiegów i dzielący się z nimi nieprawym dobytkiem 

(rapta et male conquisita) mieli ulegać karze pozbawienia czci93. 

Konfiskata przybierała zatem tutaj charakter kary dodatkowej, która była wymierzana 

wraz z infamią lub karą śmierci w stosunku do łotrów, którzy nie chcieli stawić się przed 

sądem, a także uciekając przed sprawiedliwością, popełniali kolejne przestępstwa. Podobnie 

statut wielkopolski zakładał, że zajęcie mienia rozciągało się na cały majątek sprawcy, z 

wyłączeniem jednak wiana (dotalicio) żony (art. 133)94. 

Zarówno statuty małopolskie, jak i wielkopolskie przewidywały karę konfiskaty 

majątku (spoliatio omnium bonorum) połączoną z utratą stanowiska oraz „piętnowaniem na 

licu” za przestępstwo urzędnicze polegające na zapozwaniu kogokolwiek przez służebnika 

(ministerialis) bez specjalnego zlecenia sędziego (art. 17)95. Marceli Handelsman określał ten 

rodzaj konfiskaty jako odrębną jej kategorię, która wprawdzie znowu nie była instytucją 

samodzielną, jednak pojawiła się jako pewne novum, gdyż towarzyszyła administracyjnym 

nakazom monarchy jako kara dodatkowa do przepisów dotyczących dyscypliny urzędników. 

Widać tutaj wyraźnie dążenie władcy do uporządkowania działalności państwa. Kara 

konfiskaty mienia stanowi tutaj bowiem dodatkową dolegliwość obok „ubezprawnienia” w 

sferze publicznej96. 

Statuty małopolskie posługiwały się także specyficzną formą konfiskaty jako 

faktycznym przepadkiem określonych składników mienia. Przybierały one charakter 

publicznego albo prywatnego odszkodowania za dokonanie określonej szkody (passo 

damnum satisfacere). Ten rodzaj konfiskaty częściowej z biegiem czasu ulegał coraz 

większemu usamodzielnieniu i w praktyce zamieniał się w zwykłe odszkodowanie. Statuty 

małopolskie przewidywały tę karę w przypadku naruszenia dyscypliny obozowej przez 

szlachcica. Miał on być stawiany przed sąd królewski, a jego konie miały przepaść na rzecz 

właściwego podkomorzego (art. 3). Podobnie sprawca, który nie stawił się w sądzie, karany 

był zajęciem dwóch jego byków lub ich naturalnego ekwiwalentu (art. 26)97. Kara 

rozszerzonej formy przepadku mienia przewidziana była dla złodzieja schwytanego na 

gorącym uczynku kradzieży dokonanej nocą albo zaboru zboża lub siana również za dnia. 

 
93 Ibidem, s. 142. Zwraca uwagę fakt, że infamia miała charakter nieodwołalny, jednak zarówno banicja, jak i 

konfiskata mogły zostać cofnięte w drodze ułaskawienia króla. Zob. M. Handelsman, Prawo karne w Statutach 

Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1909, s. 152. 
94 M. Handelsman, Prawo karne…, s. 148. 
95 R. Hube, Prawo polskie w 14-tym wieku…, s. 143. 
96 M. Handelsman, Prawo karne…, s. 150. 
97 Ibidem, s. 150–151. 
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Wówczas sprawca był pozbawiany nie tylko wszystkich owoców przestępstwa, lecz także 

konia do niego należącego, którym posługiwał się w celu dokonania czynu zabronionego (art. 

83)98. 

Odrębności między postanowieniami statutów małopolskich a wielkopolskich, także w 

zakresie konfiskaty, były niewielkie. W odniesieniu do procedury, w przypadku tych 

pierwszych, kara ta następowała ipso facto. Na gruncie obu statutów całe mienie nieruchome 

przestępcy przechodziło na rzecz skarbu królewskiego, a w przypadku ruchomości połowa z 

nich przypadała na rzecz asesorów-baronów99. 

Warto jeszcze nadmienić o ustawie zawartej w statucie wiślickim (De fratricidio, 

patricidio, sororicidio). Za dokonanie zabójstwa ojca, brata lub siostry przewidywała ona 

zakaz dziedziczenia dóbr ojczystych po zamordowanym, zarówno przez sprawcę, jak i jego 

potomków. Ponadto zabójca podlegał infamii jako „niegodzien urzędów żadnych ani 

dostojeństw”. Z drugiej strony ustawa wprowadzała zasadę, zgodnie z którą, jeżeli siostra 

umarła bezdzietnie, to brat lub jego dzieci miały prawo wziąć to, co uprzednio wyniosła ona z 

rodzinnego majątku100. 

W celu zagwarantowania szlachcie trwałości nadań królewskich, art. 16 statutu 

wielkopolskiego, głosił: „Hec statuta perpetuo declaramus decernentes, quod donaciones fixe 

et firme debeant permanere, non obstante, si privilegium super eisdem donacionibus 

concessum non fuerit, dummodo morte donatoris vel eius, cui donatio fuerit facta, 

consumantur; presertim hiis, qui nobis vel nostris successoribus presentibus viriliter in bello 

pugnantes fuerint interfecti, donacio perpetuam recipiat firmitatem”101. 

W treści tego przepisu można dostrzec postanowienie, iż nadanie własności przez 

władcę ma charakter nieodwołalny w momencie śmierci darczyńcy lub obdarowanego. Forma 

ustna czy pisemna nie miała znaczenia w kontekście trwałości tych decyzji. Można zatem 

uznać, iż artykuł ten statuował normę generalną. Ponadto wskazywał on, że decyzje 

poprzedników były dla aktualnego władcy wiążące, a także potwierdzał zmianę statusu 

nadanych dóbr, gdyż po śmierci obdarowanego stawały się one dziedzicznymi102. 

 
98 R. Hube, Prawo polskie w XIV-tym wieku…, s. 140. 
99 M. Handelsman, Prawo karne…, s. 148–149. 
100 Volumina Legum, t. 1, Petersburg 1859, wyd. J. Ohryzko, s. 11 – dalej: VL, t. 1–8, wyd. J. Ohryzko, 

Petersburg 1859–1860; A. Przeszkodziński, Zasady praw dawnych polskich o spadkach, „Biblioteka 

Warszawska” 1851, t. 3, s. 232–233. 
101 Statuty Kazimierza Wielkiego, cz. 2, Statuty Wielkopolskie, oprac. L. Łysiak, Warszawa 1982, s. 20–21. 
102 K. Góźdź-Roszkowski, Trwałość nadań panującego dla rycerzy w świetle statutu wielkopolskiego Kazimierza 

Wielkiego, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2011, nr 14, s. 14. 
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Druga część artykułu statuowała niewzruszalność nadań, ustanowionych przez 

Kazimierza Wielkiego na rzecz rycerzy, którzy walczyli wraz z królem na wojnie i na niej 

polegli. To specjalne zapewnienie monarchy było ważne dla wielkopolskiego rycerstwa, gdyż 

czuło się ono zagrożone rewindykacjami, które były stosowane względem królewskiej 

opozycji. W konsekwencji bowiem jedynie ci, którzy służyli królowi i zginęli u jego boku, 

mogli się cieszyć nieodwołalnością nadań ziemskich103. 

W praktyce okazywało się jednak, że król często nie dotrzymywał postanowień 

wydanych przez siebie statutów, zwłaszcza w formie ustnej i dokonywał zaboru mienia przy 

pomocy swoich komisarzy. Żądań zwrotu majątków, na podstawie art. 16, było wiele, 

zgłaszanych zarówno przez osoby duchowne, jak i świeckie. Przepis ten dotyczył tylko nadań 

rycerskich, a jego zasięg terytorialny ograniczał się do Wielkopolski. Ze względu na te 

elementy, jak i praktykę działania władcy, wkrótce tego rodzaju gwarancje okazywały się 

dalece niewystarczające dla właścicieli majątków ziemskich. Skłoniło to szlachtę do działań 

zmierzających w kierunku restytucji zabranych dóbr, jak i potwierdzenia ich nienaruszalności 

od następców Kazimierza Wielkiego104. 

Widocznym przejawem sprzeciwu wobec tego rodzaju polityki prowadzonej przez 

Kazimierza Wielkiego było zawiązanie w Poznaniu w 1352 r. jednej z pierwszych 

konfederacji, wzorowanej na sąsiedniej Brandenburgii, rycerstwa wielkopolskiego pod 

przewodnictwem wojewody poznańskiego Maćka Borkowica. Miała ona na celu wywalczenie 

w drodze samopomocy odszkodowania dla jednostek, których dotknęła bezprawna konfiskata 

majątków ze strony króla lub jego starostów105. W praktyce jednak konfederacja była 

wymierzona nie w króla, ale w instytucję prawną tzw. ciążenia, polegającą na zajęciu dóbr 

podejrzanego albo oskarżonego w celu zabezpieczenia majątkowego ewentualnej 

odpowiedzialności karnej. Ponieważ dokonywano tego zazwyczaj przed wydaniem wyroku 

sądowego, praktyka ta była wyjątkowo uciążliwa. Często bowiem majątki rycerskie ulegały 

dewastacji, zanim jeszcze udowodniono, albo i nie, sprawcy zarzucane mu przestępstwo106. 

Do 1354 r., czyli do czasu zabójstwa wojewody kaliskiego Beniamina Zaremby, 

konfederacja miała jednak charakter legalny, ponieważ zawiązana była przy boku króla, o 

czym miała świadczyć obecność konfederatów przy Kazimierzu Wielkim107. Prawdopodobnie 

 
103 Ibidem, s. 15. 
104 Ibidem, s. 16–17. 
105 Z. Wojciechowski, Państwo polskie w wiekach średnich. Dzieje ustroju, Poznań 1945, s. 297. 
106 J. Wyrozumski, Kazimierz Wielki, Wrocław 1982, s. 80. 
107 P. Kaleta, W sprawie genezy konfederacji Macieja Borkowica, „Meritum” 2016, t. 8, s. 36–37. 
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jeszcze w tym samym roku Borkowic został wygnany przez monarchę. Konfederację 

formalnie zakończyła przysięga na wierność królowi, którą złożył Maćko w dniu 16 lutego 

1358 r. w Sieradzu108. Nie zakończyło to jednak sprawy samego Borkowica, ponieważ, jak 

donosił w swej kronice Długosz, w tym samym roku doszło do skazania konfederata oraz jego 

brata Jana na śmierć głodową oraz konfiskatę wszystkich dóbr: „Zagarnął również ich zamki i 

grody, a mianowicie Koźmin i Czac, oraz wszystkie dobra, które do nich należały i przyłączył 

do własności królewskiej”109. 

Istotnym celem polityki handlowej Kazimierza Wielkiego było stworzenie sieci dróg i 

ośrodków handlowych, włączonych w łańcuch wymiany gospodarczej pomiędzy Europą 

wschodnią a zachodnią. W związku z tym kupcy podróżujący z Torunia do Włodzimierza nie 

mogli przejechać przez Mazowsze, omijając Kujawy i Małopolskę110. Aby urzeczywistnić ten 

zamiar, król w dniu 15 lutego 1344 r. wydał dokument o ustanowieniu dróg handlowych z 

Polski na Węgry i Ruś, który w praktyce stanowił przywilej dla miasta Krakowa. Władca 

zobowiązał w nim bowiem kupców do poruszania się trasą między Toruniem a Krakowem 

przez: Brześć, Łęczycę, Inowłódz, Opoczno, Sandomierz i Wiślicę pod groźbą konfiskaty 

przewożonych przez nich towarów111. 

Kazimierz Wielki istotną wagę przykładał także do krakowskich żup solnych, tj. 

wielickiej i bocheńskiej, które stanowiły własność monarchy. Ustawa regulująca ich formy 

eksploatacji i administracji została wydana przez króla w 1368 r. Zawierała one przepisy, 

zgodnie z którymi nikomu, niezależnie od stanu czy pełnionej przez niego funkcji, nie wolno 

było nawiedzać żup pod groźbą kary śmierci oraz konfiskaty majątku. Podobnie żaden z 

żupników, pod rygorem tychże sankcji, nie miał prawa przyjmować szlachciców ani karmić 

ich koni, za wyjątkiem koni i urzędników królewskich112. 

 
108 K. Kosztowny, Buntownicy czy reformatorzy? Z badań nad konfederacją Maćka Borkowica, [w:] Varia 

Mediaevalia. Studia nad średniowieczem w 1050. Rocznicę Chrztu Polski, red. K. Marinow, K. Szadkowski, K. 

Węgrzyńska, Łódź 2016, s. 89–92. 
109 Warto nadmienić, że relacja Długosza jest tutaj niezwykle jednostronna, ewidentnie wziął on stronę 

Kazimierza Wielkiego. Same oskarżenia formułowane pod adresem Borkowica „o przechowywanie złodziei i 

rabusiów” nie znajdują potwierdzenia w literaturze. J. Długosz, op. cit., ks. IX, s. 368–369. 
110 A. Orłowska, W sprawie polityki handlowej Kazimierza Wielkiego, [w:] Studia z historii średniowiecznej 

Europy Środkowo-Wschodniej, t. 2, red. J. Tyszkiewicz, Warszawa 2007, s. 154. 
111 Najstarszy zbiór przywilejów i wilkierzy miasta Krakowa, nr 3, oprac. S. Estreicher, Kraków 1936, s. 3. 
112 „Quod nullus dominorum, sive sit magnus, sive parvas, sive Castellanus, sive Capitaneus, praesumat zuppas 

visitare. […] Et sic dominus rex sub poena colli [dosłownie: kary szyi, a więc ścięcia – J.S.], ac bonorum, 

demandat: quod nullus dominorum peramplius praesumpserit zuppas attentare”. Ustawa urządzenia żup 

Krakowskich soli wydana przez Kazimierza Wielkiego roku 1368, [w:] Starodawne prawa polskiego pomniki 

poprzedzone wywodem historyczno-krytycznym tak zwanego Prawodawstwa Wiślickiego Kazimierza Wielkiego 

w tekście ze starych rękopism krytycznie dobranym, t. 1, oprac. A.Z. Helcel, Warszawa 1856, s. 218–220. Więcej 
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Generalna zmiana polityki w zakresie stosowania konfiskaty i związanych z nią 

rewindykacji nastąpiła po przejęciu tronu polskiego przez dynastię andegaweńską. Królowa 

Elżbieta zwróciła Poznaniowi i Kaliszowi zajęte przez Kazimierza Wielkiego wsie, uznając iż 

zostały one zabrane w sposób bezprawny. W praktyce akceptacja ta miała charakter jedynie 

formalny, bowiem monarchini musiała szukać poparcia w Wielkopolsce dla planów króla 

Ludwika Węgierskiego dotyczących sukcesji tronu w Polsce. Elżbieta, wyrokując na korzyść 

miast, starała się zmniejszyć straty skarbu królewskiego, więc obciążyła je świadczeniami 

pieniężnymi na rzecz korony. Symptomatycznym jest również fakt, iż w wystawionych 

dokumentach restytucyjnych królowa oświadczyła, że zwracając zajęte majątki, kierowała się 

pragnieniem urzeczywistnienia woli ostatniego władcy z rodu Piastów113. 

Na przełomie lat 1370/1371, gdy królowa Elżbieta przebywała w Poznaniu, na jej 

polecenie został wydany wyrok przez tamtejszy sąd komisarski, w którym Janko z Czarnkowa 

został skazany na wieczystą banicję, infamię oraz konfiskatę114 grodu Lubosz pod 

Czarnkowem wraz z przyległościami. Najprawdopodobniej już w grudniu 1370 r. nastąpiło 

usunięcie Janka z podkanclerstwa. Kronikarz został skazany za świętokradztwo, bowiem 

dopuścił się do zbezczeszczenia grobu Kazimierza Wielkiego i zagrabienia jego insygniów 

królewskich, co miało stanowić przygotowanie do buntu politycznego i usunięcia dynastii 

andegaweńskiej z polskiego tronu115. 

Po objęciu władzy przez Władysława Jagiełłę również dochodziło do sytuacji, w 

których król orzekał kary konfiskaty majątków. W 1386 r. doszło do sporu między władcą a 

Bartoszem Odolanowskim, który w latach 1374–1377 pełnił funkcję starosty kujawskiego. 

Miał on podsycać wiele buntów i podżegać do wojen domowych. Długosz pisał: „Kiedy się 

ociągał ze stawieniem się w jego obecności, wypędza [Jagiełło Odolanowskiego – J.S.] z 

Królestwa i pozbawia majątku, a zamek Odolanów poddaje swej królewskiej władzy”116. 

 
na ten temat, a także tekst statutu w języku polskim wg rękopisu Aleksego Stradomskiego zob. J. Krzyżanowski, 

Statut Kazimierza Wielkiego dla krakowskich żup solnych, „Rocznik Krakowski” 1934, t. 25, s. 96–128. 
113 K. Góźdź-Roszkowski, Zabieranie cudzych dóbr ziemskich przez panującego w ocenie prawnej sądów 

królewskich działających w Wielkopolsce w 1372 r., „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2003, nr 8, 

s. 98–99. 
114 W średniowieczu banicja w zasadzie była łączona z konfiskatą majątku. Dopiero w epoce nowożytnej 

zaczyna wykształcać się jej szczególny typ, tzw. banicja z wyroku, która nie pociągała za sobą konfiskaty, lecz 

skutkowała oddaniem dóbr rodzinie banity, tak jakby on umarł, albo powodowała samo wygnanie bez żadnych 

innych skutków, o ile banita nie zdecydował się na powrót do kraju. S. Kutrzeba, Dawne polskie prawo sądowe 

w zarysie, Lwów – Warszawa – Kraków 1927, s. 46. 
115 J. Bieniak, Jan (Janek) z Czarnkowa. Niedokończona kronika polska z XIV wieku, „Studia Źródłoznawcze” 

2009, t. 47, s. 118. 
116 Zdaje się, że Odolanowski w krótkim czasie odzyskał łaskę króla, bowiem już od 1387 r. piastował 

stanowisko wojewody poznańskiego. J. Długosz, op. cit., ks. X, s. 208. 
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W tym samym roku Jagiełło, po uprzednim powstrzymaniu walk pomiędzy rodzinami 

Grzymalitów i Nałęczów, zdecydował się ukarać sędziego poznańskiego Jana z rodu 

Pomianów: „Skasowawszy jego wyroki i niegodziwe postanowienia, którymi wielu 

sprawiedliwych i niewinnych ludzi pozbawił ich dziedzicznych posiadłości i który, jak 

wiadomo, dopuścił się mnóstwa strasznych występków, ukarawszy go pozbawieniem 

dziedzicznych dóbr, wtrącił go do więzienia, w którym przecierpiał wiele lat”117. Sprawca 

został skazany w formie tzw. doraźnego wymiaru sprawiedliwości, która była przeznaczona 

przede wszystkim dla złodziei i rabusiów, ale także przestępców politycznych118. W 

warunkach wojennych król najpewniej bowiem karał według własnego uznania, jak również, 

nie licząc się z immunitetami, żądał stacji w dobrach kościelnych119. 

W 1392 r. Władysław Jagiełło pozbawił mieszczanina poznańskiego Piotra Przeczkę 

sołectwa oraz nieruchomości we wsi Winiary za udział w spisku przeciwko królowi. 

Konfiskata nastąpiła w trybie sądowym120. W 1403 r. Grot ze Słupcy został skazany za 

zabójstwo na wieczną banicję. Jako banita dokonywał napadów na ziemie polskie z zamku 

Czorsztyn. Po jego zdobyciu przez Jagiełłę, Grot został sprowadzony do Polski i uwięziony. 

Został jednak wypuszczony po wstawiennictwie Zawiszy Czarnego. Długosz pisał: „Dla 

pomszczenia zaś zbrodni Grota ze Słupcy, który uniknął więzienia, [król – J.S.] konfiskuje 

wszystkie jego dobra ruchome i nieruchome i skazuje go na wieczne wygnanie. A jego gród 

Konary […] król polski Władysław kazał w wielu miejscach podziurawić i zniszczyć w celu 

ukarania wspomnianego Grota i jego występków […]”121. 

W 1410 r. Władysław Jagiełło zdecydował o zajęciu na własność miasta Dobczyc oraz 

innych dóbr dziedzicznych Marcina z Moskorzowa z powodu jego „wielkich” przewinień. 

Wątpliwości budzi dokument wystawiony przez sąd ziemski krakowski w 1439 r., w którym 

synowie Marcina, będąc w pełni władz umysłowych, dobrowolnie zrzekli się na rzecz 

ówczesnego króla Władysława Warneńczyka dóbr dobczyckich z zachowaniem wszelkich 

formalności wymaganych przez prawo. Oddali także przywilej nadawczy, który na ten 

majątek otrzymał od Władysława Jagiełły ich dziadek, podkanclerzy Klemens z Moskorzowa. 

 
117 J. Długosz, op. cit., ks. X, s. 208. 
118 S. Borowski, Ściganie przestępstw z urzędu w średniowiecznym prawie polskim, Warszawa 1933, s. 125. 
119 K. Góźdź-Roszkowski, Wpływ przywileju czerwińskiego Władysława Jagiełły z 1422 r. na praktykę 

stosowania kary konfiskaty dóbr w XV w., [w:] Verus amicus rara avis est. Studia poświęcone pamięci 

Wojciecha Organiściaka, red. A. Lityński, A. Matan, M. Mikołajczyk, D. Nawrot, G. Nancka, Katowice 2020, s. 

225. 
120 Ibidem, s. 225. 
121 J. Długosz, op. cit., ks. X, s. 329–330. Na temat okoliczności tych wydarzeń zob. też G. Jawor, Z dziejów 

opozycji politycznej w średniowiecznej Polsce. Grot i Łukasz ze Słupczy (ok. 1370–1471), „Rocznik Lubelski” 

1985–1986, t. 27–28, s. 11–13. 
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Można zatem dojść do wniosku, iż gdyby konfiskata została przeprowadzona w wyniku 

postępowania sądowego, to akt rezygnacji z 1439 r. nie miałby racji bytu. W związku z tym 

najpewniej stało się to w formie arbitralnej decyzji Jagiełły122. 

Od XV w. karę konfiskaty mienia nazywano również „złupieniem” ze względu na 

fakt, że urzędnicy ziemscy dokonywali zazwyczaj jej wykonania w drodze rozgrabienia 

mienia ruchomego skazanego – choć robili to w majestacie prawa, to jednak czerpali z tego 

materialne korzyści osobiste123. 

W 1424 r. Władysław Jagiełło wydał edykt wieluński, który wymierzony był w 

husytyzm124. Na mocy tego dokumentu służba w husyckiej armii czeskiej była traktowana 

jako zdrada stanu. Wszelkie majątki poddanych króla polskiego, którzy zaciągnęliby się do 

tych oddziałów, a nie wrócili do kraju w oznaczonym czasie, miały podlegać konfiskacie: 

„wszystkie dobra ich, ruchomości i nieruchomości, z jakichkolwiek składają się rzeczy, mają 

być skonfiskowane na rzecz naszego skarbu, a potomkowie ich zarówno męscy, jak żeńscy 

winni pozbawienia na zawsze wszelkiego prawa do spadku”. Oprócz powyższych sankcji 

przewidywano zakaz sprawowania urzędów oraz pozbawienie czci szlacheckiej. Powracający 

mieli być badani w kierunku herezji przez swych ordynariuszy czy innych urzędników 

wyznaczonych przez Stolicę Apostolską125. Edykt zakładał także, iż kupcy, którzy 

zdecydowaliby się wywozić do Czech jakiekolwiek towary przydatne heretykom, podlegali 

karze infamii oraz konfiskacie całego majątku126. 

Bartłomiej Groicki w swoim W porządku sądów przywoływał przepisy z Edyktu 

wieluńskiego: „[…] aby heretykowie naprzód mieczem byli karani, po tym też większe im 

karanie jest naznaczone, aby nie inaczej jedno jako występujący przeciw majestatowi 

królewskiemu byli karani, to jest nie tylko na gardle, ale i na majętności, która by po 

zamordowanym heretyku do skarbu królewskiego była przyłączona”127. 

Z jednej strony bez wątpienia edykt wieluński uderzał w gwarancje nienaruszalności 

majątkowej szlachty i w związku z tym mógł być przez nią odbierany jako atak na jej 

 
122 K. Góźdź-Roszkowski, Wpływ przywileju…, s. 225–226. 
123 Historia państwa i prawa Polski…, s. 330. 
124 Na temat tła polityczno-religijnego kwestii husyckiej zob. D. Guzowska, Problem husycki w Polsce w 

pierwszej połowie XV wieku w świetle najnowszych badań, „Studia Podlaskie” 2000, t. 10, s. 193–211. 
125 Wybór źródeł do historii Polski średniowiecznej (do połowy XV wieku), t. 3, Rozkwit społeczeństwa 

stanowego i powstanie państwa polsko-litewskiego (1386–1466), oprac. G. Labuda, B. Miśkiewicz, Poznań 

1970, s. 93. 
126 VL, t. 1, s. 38.  
127 B. Groicki, Porządek sądów i spraw miejskich prawa magdeburskiego w Koronie Polskiej, red. K. Koranyi, 

Warszawa 1953, s. 199. 
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wolności i dlatego przyjmowany niechętnie128. Z drugiej strony konfederacja szlachecka już 

w 1424 r. potwierdziła edykt, a także wyraziła poparcie dla przewidzianych w nim kar za 

herezję129. 

Wzrost znaczenia politycznego szlachty sprzyjał procesowi ograniczania kary 

konfiskaty. W 1422 r. Władysław Jagiełło nadał szlachcie przywilej czerwiński, który 

stanowił istotny precedens w tym zakresie130. Art. 2 tego dokumentu stanowił, iż król 

obiecuje nie konfiskować dóbr ani też nie intromitować do nich innych osób za żadne 

wykroczenia ani winy, chyba że zostaną one dowiedzione wyrokiem sądowym131. 

Przywilej ten chronił majątek szlachecki określony jako bona haereditaria przed 

arbitralnymi decyzjami władcy. Pojęcie to oznaczało dobra nieruchome, przejęte w drodze 

dziedziczenia, stanowiące własność szlachecką. Można zatem dojść do wniosku, że powyższy 

dokument nie wiązał zatem panującego w zakresie stosowania konfiskaty majątku należącego 

do innej kategorii, a mianowicie beneficjum – zarówno kościelnego, jak i świeckiego. 

Postanowienie Jagiełły obok konfiskaty wymieniało osobno wwiązanie w cudze dobra, 

chociaż mogłoby to się wydawać za zbyteczne ze względu na fakt, iż zakres drugiego pojęcia 

zawierał się w pierwszym. Intromisja nie była tylko i wyłącznie sposobem wykonania 

konfiskaty, lecz także środkiem przymusowego ściągnięcia kar pieniężnych i innych 

należności skarbowych. Niemniej jednak, w celu zagwarantowania większej ochrony dóbr 

szlacheckich, przywilej czerwiński zakładał, iż władca nie będzie dokonywał arbitralnego 

zaboru mienia ani osobiście, ani przy pomocy podległego mu aparatu urzędniczego132. Warto 

zauważyć, że praktyka egzekwowania przywołanego uprzednio edyktu wieluńskiego z 1424 r. 

 
128 B. Zientara, Społeczeństwo polskie w XII–XV wieku, [w:] Społeczeństwo polskie od X do XX w., red. I. 

Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, Warszawa 1988, s. 154. 
129 P. Kras, Husyci w piętnastowiecznej Polsce, Lublin 1998, s. 154. 
130 Choć można wymienić wcześniejszy przywilej, wydany przez króla czeskiego Wacława II w Litomyślu z 

1291 r.: „Chcemy, aby również darowizny wsi rozumnie uczynione przez tych naszych poprzedników 

duchownym i klasztorom tych księstw lub rycerzom i zatwierdzone ich przywilejami zachowały swą moc”, 

jednak nie obowiązywał on na wszystkich ziemiach polskich, a ponadto miał charakter nietrwały. Historia 

ustroju i prawa…, s. 29–30. 
131 “Promittimus: quod ex nunc et de caetero nunquam alicuius subditi regni nostri, cuiuscunque dignitatis, 

eminentiae, status, aut gradus fuerit, bona haereditaria recipiemus, confiscabimus, recipi vel confiscari 

faciemus; nec se de eis per nos, vel officiales nostros, vel alios quoscunque homines, intromittemus vel intromitti 

faciemus pro quibuscunque excessibus aut culpis, nisi prius super hoc praecedat iudicium nostrorum, quos ad 

hoc deputaverimus, cum nostris praelatis, baronibus, matura cognitio et sententia sequatur”. Confirmatio 

privilegiorum, et aliorum iurium, cum additione aliquorum, per Vladislaum Jagellonem, regem, ipsis regnicolis 

in loco campestri prope Czerwińsko, de anno Domini 1422, concessorum, [w:] Ius polonicum, codicibus 

veteribus manuscriptis et editionibus quibusque collatis, wyd. J.V. Bandtkie, Warszawa 1831, s. 221–223. Zob. 

też A. Prochaska, Przywilej czerwiński z 1422 r., „Przegląd Historyczny” 1907, nr 4, z. 3, s. 287. 
132 K. Góźdź-Roszkowski, Z badań nad nietykalnością majątkową polskiej szlachty. Postanowienia przywilejów 

z lat 1386–1434, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2007, nr 10, s. 18–19. 
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stała zatem w jawnej sprzeczności z postanowieniami przywileju czerwińskiego wydanego 

przecież 2 lata wcześniej133. 

Kontrola sądowa decyzji władcy w zakresie konfiskaty mienia znalazła swoje 

teoretyczne gwarancje ustrojowo-sądowe w przywileju czerwińskim z 1422 r. Zostały 

wówczas powołane sądy komisarskie, w których kognicji znajdowały się takie czyny jak: 

przywłaszczenie mienia, zakłócenie miru czy zdrada stanu. Ponieważ stanowiły one formę 

sądu królewskiego, ich wyroki wymagały zatwierdzenia królewskiego. W praktyce sądy 

komisarskie były powoływane doraźnie przez monarchę, a więc trudno założyć, że 

rozpatrywały wszystkie sprawy w sposób bezstronny. Ponadto w ich składzie znajdowali się 

przedstawiciele magnaterii, którzy wykonywali sądownictwo dbając o swój interes, często w 

opozycji do uboższej szlachty134. 

Następnie przywileje jedlneńsko-krakowskie, wydane przez Władysława Jagiełłę w 

latach 1430–1433, wymagały wyroku sądowego już nie tylko do zajęcia dóbr szlacheckich, 

lecz również do naruszenia nietykalności osobistej szlachcica (neminem captivabimus): 

„Nikomu też dóbr ani posesji zabierać nie będziemy, chyba że w drodze prawa przez sędziów 

właściwych albo panów naszych jako winowajca będzie nam wskazany”135. Artykuł ten 

zapewnia szlachcicowi posesjonatowi ochronę przed arbitralnym wymierzeniem 

jakiejkolwiek kary, a nie tylko przed uwięzieniem. Wyjątek stanowili sprawcy schwytani na 

gorącym uczynku, a także ci, którzy byli podejrzani o inne przestępstwa niż te wymienione w 

artykule, lecz odmawiali złożenia stosownej kaucji zabezpieczającej136.  

Na gruncie przywilejów jedlneńsko-krakowskich wprowadzona została możliwość 

oddania sprawy pod rozstrzygnięcie nie tylko, jak do tej pory, sądowi komisarskiemu, lecz 

także sądowi ziemskiemu (iudices competentes). Rozwiązanie to zmierzało do zapewnienia 

wpływu na proces sądowy szlachcie tej ziemi, w której mieszkał dany posesjonat. Przywileje 

pozostawiały jednak bez odpowiedzi kwestię podmiotu, który miał dokonać wyboru między 

tymi sądami. W praktyce okazywało się, że ostateczna decyzja nadal należała do panującego, 

który niekoniecznie musiał postąpić zgodnie z wydanymi przez siebie przywilejami137. 

Zadaniem króla było wystawienie dokumentu na dobra konfiskowane, o które 

obdarowany musiał toczyć spór przed sądem komisarskim, co sprawiało, że nabierał on 

 
133 Por. S. Roman, Zagadnienie prawomocności przywileju czerwińskiego z 1422 r., CPH 1959, t. 11, z. 1, s. 83. 
134 K. Potkański, Sprawa restytucji, Kraków 1900, s. 159;  
135 Historia ustroju państwa w tekstach źródłowych, oprac. B. Lesiński, J. Walachowicz, Warszawa 1992, s. 67. 
136 W sprawie wątpliwości interpretacyjnych formuły nulli autem zob. też K. Góźdź-Roszkowski, Z badań…, s. 

21. 
137 Ibidem, s. 22. 
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charakteru prywatnego między nim a poszkodowanym. W wyniku donosu złożonego przez 

osobę trzecią król wyznaczał skład sądu komisarskiego, którego zadaniem było prowadzenie 

sprawy i wydanie wyroku. Jeżeli doniesienie okazywało się prawdziwe, sąd przyznawał 

skonfiskowane dobra powodowi138. 

Często między stronami dochodziło do porozumienia, czego efektem były zyski nie 

dla skarbca królewskiego, który świecił pustkami, lecz szlachty. Przykładem tej praktyki, 

która jednak skutkowała brakiem wspomnianej ugody, była nieudana wyprawa bukowińska z 

1497 r., po której skonfiskowano 370 majątków należących do 2400 osób139. Najczęściej 

zajmowano dobra ze względu na nieposłuszeństwo i nieobecność na wojnie. Zbiegostwo było 

jednak zjawiskiem raczej marginalnym ze względu na silne poczucie honoru wśród szlachty. 

Jeśli jednak do niego doszło, wówczas majątek przechodził na delatora. Z tego też względu 

strona przeciwna przyprowadzała dwóch świadków, aby udowodnić swoje stawiennictwo, 

gdyż donosicieli łakomych na cudze dobra było wielu140. W celu rozpatrzenia oskarżeń o 

niedopełnienie obowiązku służby wojskowej wyznaczono w Krakowie na dzień 7 grudnia 

1497 r. sąd, który rozpoczął działania dopiero w dniu 15 stycznia 1498 r. Komisarzem 

królewskim został wyznaczony Mikołaj Kamieniecki. W jego skład powołani zostali także 

wielkorządca generalny krakowski Marcin Borzymowski, sędzia grodzki krakowski Mikołaj 

Stasz z Białaczowa oraz podsędek Jan z Modlnicy141. Skonfiskowanych majątków Jan 

Olbracht nie przyłączał do swej domeny królewskiej, lecz rozdawał zasłużonym szlachcicom, 

powiększając w ten sposób swoje stronnictwo polityczne142. 

Istotnym następstwem konfiskat po wyprawie bukowińskiej było pogorszenie relacji 

między szlachtą a królem, a także przejście kanclerza wielkiego koronnego Krzesława z 

Kurozwęk z obozu królewskiego do oligarchicznego. Ta wolta doprowadziła do wykrycia 

nadużyć jego brata Piotra, który w latach 1477–1499 sprawował urząd podskarbiego 

koronnego. Miał on wówczas dopuszczać się psucia monety państwowej. Początkowo była 

ona bita w mennicy królewskiej o właściwej próbie, jednak z czasem z określonej ilości 

kruszcu bito coraz więcej monet, co prowadziło do jej stopniowej deprecjacji. Podskarbi, w 

obawie przed czekającą go karą, jeszcze w 1498 r. zdecydował się uciec do Wiednia, gdzie na 

początku 1499 r. zmarł. Król Jan Olbracht, między 24 stycznia a 6 lutego 1499 r., zdecydował 

 
138 Z. Wojciechowski, op. cit., s. 327. 
139 J.S. Matuszewski, op. cit., s. 160. 
140 A. Borzemski, Siły zbrojne w wołoskiej wojnie Jana Olbrachta, Lwów 1928, s. 18–19, 21. 
141 K. Niemczyk, Kamienieccy herbu Pilawa. Z dziejów kariery i awansu szlachty polskiej do 1535/1536 r., 

Katowice 2016, s. 151. 
142 F. Papée, Jan Olbracht, Kraków 2006, s. 145. 
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o pozbawieniu Piotra z Kurozwęk urzędu, a także konfiskacie jego majątku, jak również  

przywróceniu monety do jej wcześniejszej stopy menniczej. Krzesław wraz z bratem 

Mikołajem starali się wyjednać względy Jagiellonów i zdecydowali się zadeklarować 

poparcie dla wielkiego księcia litewskiego Aleksandra jako kandydata na tron polsko-

litewski. Dopóki jednak żył Jan Olbracht, decyzja o zajęciu majątków była utrzymana. 

Dopiero po jego śmierci, w dniu 17 września 1501 r. na sejmie elekcyjnym w Piotrkowie, 

senatorowie pod przewodnictwem prymasa Fryderyka Jagiellończyka zdecydowali o zwrocie 

rodzinnych dóbr, w tym zamku i miasta Kurozwęki. Senat motywował to faktem, iż państwo 

nie miało żadnej korzyści z zasądzonej kary, a psucie monety nie było winą Piotra, lecz jego 

podwładnych. Następnie król Aleksander, wiedząc o tym, komu zawdzięcza koronę, 

zatwierdził zwrot tej konfiskaty143. 

W listopadzie 1454 r. Kazimierz Jagiellończyk wydał w Nieszawie przywilej dla 

Małopolski, a następnie także dla Wielkopolski. Już art. 1 stanowił: „Naprzód tedy słowem 

naszym królewskim obiecujemy wszystkim mieszkańcom królestwa naszego w prawie 

wszystkich od przodków naszych im danych zupełnie zachować, a żadnemu mienia jego nie 

brać każemy albo go więzić, aż by był pierwej prawem skazany”144. Przywilej zawierał zatem 

gwarancje nietykalności osobistej i majątkowej szlachcica145. Warto zauważyć, że w tym 

przypadku szlachcic, nie tylko posesjonat, bez skazującego wyroku sądowego, nie mógł 

zostać skazany na konfiskatę majątku lub więzienie. Nie dotyczyło to jednak, jak w 

przypadku przywilejów jedlneńsko-krakowskich, każdej kary146. Przywilej zawierał zakaz 

zastawiania królewszczyzn i starostw grodowych, jak również przewidywał faktyczny 

przepadek pieniędzy wyasygnowanych w ramach umowy, która byłaby zawarta wbrew temu 

przywilejowi. Stwierdzał równocześnie, że majątek królewski jest przeznaczony na potrzeby 

nie tylko samego monarchy i jego dworu, ale także królestwa147. 

 
143 F. Piekosiński, O monecie i stopie menniczej w Polsce w XIV i XV wieku, Kraków 1878, s. 15; F. Papée, O 

przywileju mielnickim dla Senatu z r. 1501, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, t. 2, Lwów 1925, 

s. 179; W. Kujawski, Krzesław z Kurozwęk, wielki kanclerz koronny i biskup wrocławski, „Studia Wrocławskie” 

2004, nr 7, s. 345, 351. 
144 „Inprimis igitur pollicemur verbo nostro regio, omnes regni nostri incolas in iuribus quibusvis ipsis a 

praedecessoribus nostris datis, integraliter conservare. Nullique bona recipi mandabimus, aut captivari 

faciemus, nisi prius fuerit iure convictus”. Statuta Niessoviae et in villa Opoki per Casimirum IV a 1454 condita, 

[w:] Ius polonicum…, s. 270–271. Zob. też M. Bobrzyński, O ustawodawstwie nieszawskim Kazimierza 

Jagiellończyka, Kraków 1873, s. 106, 153. Tam też staropolskie tłumaczenie przywileju. 
145 Więcej na temat statutów cerekwicko-nieszawskich, w tym innych postanowień w nich zawartych, zob. 

ostatnio R. Sobotka, Między monarchią stanową a demokracją szlachecką. Znaczenie przywilejów nieszawskich 

w periodyzacji dziejów Polski, „Zeszyty Prawnicze” 2011, t. 11, nr 4, s. 77–80.  
146 K. Gódź-Roszkowski, Z badań…, s. 30. 
147 S. Zaborowski, Traktat w czterech częściach o naturze praw i dóbr królewskich oraz o naprawie królestwa i o 

kierowaniu państwem, oprac. H. Litwin, tłum. H. Litwin, J. Staniszewski, Kraków 2005, s. XXI. Zakaz 
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Pytanie, czy praktyka, polegająca na rzeczywistej kontroli sądowej nad decyzjami 

monarchy w zakresie przejmowania przez niego szlacheckiego mienia, rzeczywiście została 

ukształtowana już w XV w. Istnieją poważne wątpliwości w tym zakresie, czy król dalej nie 

działał na rzecz arbitralnej konfiskaty dóbr szlacheckich. Okazywało się bowiem, że normy 

powyższych przywilejów nie były w pełni przestrzegane, zwłaszcza gdy chodziło o zajęcie 

ziemi, które nie przybierało formy represji karnej. Okolicznością wskazującą na to, że dawne 

praktyki były kontynuowane, były choćby napomnienia szlachty zgromadzonej w Opokach w 

1454 r., aby monarcha przestrzegał przywilejów jedlneńsko-krakowskich, jak również petyta 

szlachty małopolskiej z 1492 r., których celem było rzeczywiste zagwarantowanie kontroli 

sądu nad decyzjami królewskimi w tym zakresie148. 

Konsekwencje wydania przywilejów zakazujących arbitralnych konfiskat nie były 

jednak tak daleko idące, jakby mogło się wydawać. W praktyce okazało się, że dotyczyły one 

bowiem przede wszystkim zajmowania mienia szlacheckiego w drodze postępowania 

pozasądowego za przestępstwa przeciwko obowiązkowi służby wojskowej w pospolitym 

ruszeniu. Tego rodzaju przypadki były liczne w czasach panowania Kazimierza 

Jagiellończyka, a zwłaszcza Jana Olbrachta. Inaczej sytuacja przedstawiała się jednak z 

innymi przestępstwami, do których zaliczały się przede wszystkim przestępstwa polityczne, 

godzące bezpośrednio w majestat władcy. Wówczas król nie przejmował się zbytnio 

nadanymi przez siebie lub swoich poprzedników przywilejami. Można zatem stwierdzić, że 

podobnie jak przed wydaniem przywileju czerwińskiego w 1422 r., obok konfiskat 

orzekanych w drodze wyroków sądowych, te dokonywane na rozkaz króla w trybie 

pozasądowym, nie były wcale rzadkością149. 

W dniu 25 października 1501 r. Aleksander Jagiellończyk wystawił tzw. artykuły 

mielnickie. Pierwszy z nich (Et quia nihil) ustanawiał dla senatorów przywilej sądowy w 

postaci zawężenia odpowiedzialności wyłącznie przed radą królewską na sejmie walnym we 

wszystkich sprawach karnych, w których oskarżonemu groziła utrata czci, majątku lub życia, 

bez względu na rodzaj i tryb wniesienia skargi. Z kolei w drugim artykule (Ubi autem 

contigerit) mowa jest o sankcji wobec władcy za niedotrzymanie powyższego postanowienia 

lub niedopuszczenie go przez sąd albo nierespektowanie jego postanowień. Przywilej 

 
zastawiania i sprzedaży dóbr wielkorządztwa krakowskiego ustanowił już Władysław Jagiełło w statucie z 1440 

r. J.S. Matuszewski, Statut Władysława Warneńczyka z 1440 r. w procesie ograniczania królewskiego prawa 

dyspozycji domeną ziemską w Polsce, CPH 1985, t. 37, z. 2, s. 102–103. 
148 K. Góźdź-Roszkowski, Problem restytucji dóbr ziemskich zabranych przez monarchę „Nullo iure” w 

konstytucjach pierwszych sejmów egzekucyjnych, [w:] Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki, red. J. 

Malec, W. Uruszczak, Kraków 1999, s. 161–162. 
149 K. Góźdź-Roszkowski, Wpływ przywileju…, s. 233–234. 
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zezwalał poszkodowanym senatorom na wyrażenie swoistej protestacji u innego władcy i 

szukanie sprawiedliwości przy jego poparciu. Interes pokrzywdzonego mieli reprezentować 

biskupi i wojewodowie na wzór instytucji przemirza wojewodzińskiego. Artykuły mielnickie 

nie zostały potwierdzone po koronacji Aleksandra, która miała miejsce 12 grudnia 1501 r. Nie 

zostały one także objęte generalną konfirmacją praw stanów Korony na sejmie radomskim 

1505 r. Okoliczności te prowadzą do konkluzji, że akt ten nie miał charakteru 

obowiązującego150. 

W 1504 r. Aleksander Jagiellończyk wydał statut De modo bonorum Regalium 

inscribendorum, w którym wprowadzony został jednoznaczny zakaz zastawów 

królewszczyzn na terenie całej Korony Królestwa Polskiego. Dopuszczalny był tylko w 

szczególnych wypadkach i to wyłącznie w formie ekstenuacji151 i też tylko za zgodą „panów 

Rad” na sejmie walnym. Statut zakazywał również uzupełniania istniejących umów 

zastawnych nowymi zapisami. Za przekroczenie tych postanowień groziła kara polegająca na 

przepadku wyłożonej pod zastaw sumy, jak również usunięciu z pełnionej funkcji152. 

Tenutariuszami królewszczyzn byli przede wszystkim magnaci: ministrowie oraz senatorowie 

i to w nich najmocniej uderzały postanowienia statutu153. Wprawdzie nie zakazywał on w 

sposób literalny sprzedaży dóbr królewskich, ale szlachta uznała ten proceder za sprzeczny z 

prawem i interesem publicznym154. 

Jedną z form nadawania dóbr wieczystych na prawie ziemskim za czasów panowania 

Zygmunta Starego (1506–1548) były majątki uzyskane z tytułu konfiskat. Zwyczajowo 

praktyka ta nie była uważana za sprzeczną z prawem, gdyż, podobnie jak kaduki, nie były one 

uznawane za królewszczyzny, a sama ich liczba (11) była nieznaczna, głównie związana z 

okolicznościami wojennymi. Jedynie przypadki 2 konfiskat dotyczyły niepłacenia stancji czy 

bezprawnego pobierania cła, podczas gdy 7 związanych było z wojną polsko-krzyżacką 

(1519–1521) i jej następstwami, a 2 z konfliktem mołdawskim (1530–1531). Darowizny te 

były wykonywane na bieżąco, Mikołaj Firlej jako hetman wielki koronny nadawał, a król 

Zygmunt Stary potwierdzał. Skonfiskowane majątki otrzymywali żołnierze, dworzanie a 

 
150 VL, t. 1, s. 131–133; Ius polonicum… s. 361–362; L. Sobolewski, W. Uruszczak, Artykuły mielnickie z roku 

1501, CPH 1990, t. 42, z. 1–2, s. 52, 54, 56–57, 76. 
151 Tzw. zastaw do wydzierżenia, w którym pożytki z zastawionej nieruchomości zaliczane były na poczet długu. 

Więcej na ten temat zob. A. Sucheni-Grabowska, Odbudowa domeny królewskiej w Polsce 1504–1548, 

Warszawa 2007, s. 69–70. 
152 „Qui vero contra praesens statutum pecuniam super bona Regalia dederit, ille perdet et honorem et pecuniam 

quam habet inscriptam”. VL, t. 1, s. 136; S. Zaborowski, op. cit., s. XXII. 
153 A. Sucheni-Grabowska, op. cit., s. 68. 
154 A. Wyczański, Rozdawnictwo dóbr królewskich za Zygmunta I, „Przegląd Historyczny” 1953, t. 44, nr 3, s. 

286. 
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czasem także krewni zdrajców, którzy pozostali wierni monarsze. Rola rozdawanych dóbr 

przypadłych królowi tytułem konfiskaty w całości rozdawnictwa była minimalna, a nadania te 

nie wpłynęły w żaden większy sposób na królewski stan posiadania155. 

Wspomniany już przywilej kaliski został włączony do wydanego w 1506 r. Statutu 

Łaskiego156, wskutek czego wzięto pod opiekę prawną Żydów. Za zabicie Żyda groziła kara 

według uznania władcy, a ponadto obligatoryjna konfiskata mienia na rzecz panującego (art. 

10)157. W ciągu XIV i XV w. praktyka zmodyfikowała ten restrykcyjny przepis, 

wprowadzając za to przestępstwo karę główszczyzny w wysokości 60 grzywien – tą samą co 

w przypadku zabójstwa szlachcica158. 

Próbą ujednolicenia prawa ziemskiego w Polsce była Korektura praw (Correctura 

iurium) z 1532 r. Jej nowoczesny, jak na ówczesne czasy, charakter, także w zakresie 

systematyki kar, objawiał się m.in. zróżnicowaniem konfiskaty (confiscatio bonorum 

omnium) i przepadku (części) majątku. Pierwsza z kar groziła przede wszystkim za 

przestępstwa przeciwko państwu i wymierzana była samoistne albo wraz z innymi sankcjami, 

jak np. karą śmierci, infamią czy banicją (np. C. 78, 97, 110). Konfiskata nadal miała 

charakter przedmiotowo nieograniczony, jednak zachowano zabezpieczenie interesów 

majątkowych małżonki, wyłączając spod jej zakresu tzw. dobra oprawne (C. 589). Kara ta 

mogła służyć także jako środek przymusu, jak w przypadku umyślnego mężobójstwa, w celu 

przymuszenia sprawcy unikającego odpowiedzialności do zapłaty kary pieniężnej (C. 850)159. 

Korektura wzmacniała pozycję prawną Kościoła katolickiego. Usprawniono również 

postępowanie egzekucyjne w sprawach osób duchownych, kiedy to starosta, otrzymawszy od 

pokrzywdzonego tzw. list znamienitości, który był wystawiany przez biskupa, miał za zadanie 

dokonać pozwania podejrzanego. Drugi termin jego stawiennictwa przed sądem miał 

 
155 Ibidem, s. 287, 289–290. 
156 Zbiór prawa polskiego przygotowany z inicjatywy kanclerza wielkiego koronnego prymasa Jana Łaskiego na 

prośbę uczestników sejmu radomskiego 1505 r. Zgodnie z literalnym brzmieniem tytułu zbioru dokument został 

wydany w formie przywileju (Commune incliti Poloniae Regni Privilegium Constitutionum et indultuum 

publicitus decretorum approbatorumque). Statut Łaskiego był zbiorem licznych aktów prawnych: od statutów 

Kazimierza Wielkiego, spisów prawa zwyczajowego, pomników prawa miejskiego (jak np. Zwierciadło Saskie), 

przez szlacheckie przywileje ziemskie z XIV i XV w., Edykt wieluński, aż po konstytucje sejmowe wydawane 

do 1505 r. Zob. W. Uruszczak, O tytule i mocy prawnej Statutu Łaskiego z 1506 roku., [w:] Prace poświęcone 

pamięci Adama Uruszczaka, red. J. Halberda, M. Hosowicz, A. Karabowicz, Kraków 2006, s. 116–117, 119, 

123–125. 
157 Art. 10: „[Item] si christianus iudaeum occiderit, digno iudicio puniatur et omnia rei mobilia et immobilia in 

nostram transeant potestatem”. Volumina Constitutionum, t. 1, 1493–1549, vol. 1, 1493–1526, oprac. I. 

Dwornicka, S. Grodziski, W. Uruszczak, Warszawa 1996, s. 153. 
158 W. Uruszczak, Ustawodawstwo sejmowe w sprawach Żydów z lat 1496–1572, [w:] idem, Opera historico-

iuridica selecta. Prawo kanoniczne – nauka prawa – prawo wyznaniowe, Kraków 2017, s. 386. 
159 W. Uruszczak, Korektura praw z 1532 roku. Studium historycznoprawne, t. 1, Warszawa–Kraków 1990, s. 

51–52. Zob. też S. Płaza, Historia prawa na tle porównawczym, cz. 1, X–XVIII w., Kraków 2002, s. 141. 
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charakter zawity, po którym następowało przymusowe zajęcie majątku oskarżonego (C. 98, 

99). Korektura recypowała także przepisy o karalności herezji wprost z Edyktu wieluńskiego 

z 1424 r., nadając im jednak charakter zdecydowanie bardziej generalny i powszechny, bez 

odniesień do samego tylko husytyzmu i terytorium Czech. Kara konfiskaty mienia groziła 

bowiem za wszelkiego rodzaju herezje wymierzone w Kościół katolicki na terenie 

Rzeczypospolitej (C. 721, 722)160. 

Przepadek części majątku sprawcy, przede wszystkim przedmiotów, które 

pozostawały w związku z popełnionym przestępstwem, został potraktowany w Korekturze 

praw jako odrębna kara o mniejszym niż konfiskata ciężarze gatunkowym. Kara ta 

obejmowała pozbawienie przestępcy: broni za jej bezprawne noszenie na rokach sądowych 

(C. 198), towarów za naruszenie przez kupców zakazu przejazdu oznaczonymi drogami (C. 

676), sum obciążających bezprawnie nadane dobra królewskie (C. 599), apteki za 

niepoddanie się corocznej kontroli właściwego lekarza (C. 582) czy też konia za samowolną 

zmianę chorągwi w czasie wyprawy wojennej (C. 506)161. 

Warto nadmienić, że do Korektury praw włączono także konstytucję sejmową z 1510 

r., według której zamach na nietykalność: senatora, posła, urzędnika sądowego czy komisarza 

królewskiego uznawany był za crimen laesae maiestatis, co miało swoje przedstawione już 

wcześniej konsekwencje w zakresie konfiskaty mienia sprawcy (C. 44). Ze względu na 

sprzeciw szlachty zachowano jedynie okrojoną wersję tej normy w postaci zamachu 

przeciwko osobie króla, co zostało uwidocznione w konstytucji z 1539 r., a więc już po 

upadku kodyfikacji162. 

Projekt Korektury praw został odrzucony przez sejm w 1534 r., mimo poparcia 

znacznej części posłów i senatorów, jak również przychylności kół dworskich. Większość 

szlachty uznała, iż projekt przekroczył założenia programu egzekucyjnego, który dążył przede 

wszystkim do wykonywania dawnych, dobrych zwyczajów. Pewne nowości były 

dopuszczalne, jednak tu było ich zbyt wiele. Ponadto obawiano się o spadek znaczenia izby 

poselskiej kosztem wzmocnienia pozycji króla i senatu163. W rezultacie zasadnicze próby 

kodyfikacji prawa ziemskiego w Koronie zostały zahamowane aż do drugiej połowy XVIII 

 
160 W. Uruszczak, Próba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku. Korektura praw z 1532 r., 

Warszawa 1979, s. 215. 
161 W. Uruszczak, Korektura praw…, s. 52–53. 
162 W. Uruszczak, Próba kodyfikacji…, s. 243. 
163 S. Płaza, op. cit., s. 141. 
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w.164 Pewien lokalny wyjątek stanowiła tutaj, uchwalona na sejmie 1598 r., Korektura 

pruska165. 

Także w aktach wydanych przez monarchę można spotkać te, które operowały karą 

konfiskaty. Szerzenie się luteranizmu na terenie Polski, a zwłaszcza w Wielkopolsce i 

Prusach Królewskich, spotkało się ze stanowczą reakcją króla. Zygmunt Stary wydał w 

Toruniu dwa edykty, z dnia 3 maja i 24 lipca 1520 r., w których zakazywał, pod karami 

konfiskaty majątku i banicji, sprowadzania do kraju, kupna oraz sprzedaży pism Marcina 

Lutra166. Działania te były niewątpliwie inspirowane przez legata papieskiego w Polsce i na 

Litwie Zachariasza Ferreri. W kwietniu 1521 r. dokonał on nawet spalenia książek Lutra na 

podwórzu kościoła św. Janów w Toruniu, za co został obrzucony przez mieszczan 

kamieniami167. Mimo tego rodzaju prób przeciwdziałania, podjętymi zarówno przez polskiego 

króla, jak i legata papieskiego (luty 1520–lipiec 1521), zainteresowanie ideami luterańskimi 

rosło168. 

W związku z powyższymi tendencjami, w dniu 15 lutego 1522 r. w Grodnie, Zygmunt 

I zdecydował się na wydanie kolejnego edyktu antyluterańskiego, który został skierowany do 

starostów i miast w celu przypomnienia o egzekwowaniu wcześniej wydanych zarządzeń, 

gdyż: „nie tylko sprzedawane i czytane bywają książki heretyckie, ale publicznie nawet już 

jest wyznawana nauka Lutra”169. Ponadto, ze względu na szerzącą się reformację w 

Krakowie, w dniu 7 marca 1523 r. wydany został kolejny edykt, który groził innowiercom 

karą śmierci przez spalenie na stosie oraz konfiskatą majątku170. Następnie, w edykcie z dnia 

5 września 1523 r., król zezwalał na przeprowadzania rewizji w domach w celu 

konfiskowania pism Lutra, jak również wprowadzał cenzurę prewencyjną wykonywaną przez 

 
164 O węzłowych prywatnych projektach kodyfikacyjnych z XVI w. zob. ibidem, s. 142. Na temat pojedynczych 

inicjatyw w tym zakresie podejmowanych w XVII w. zob. A. Moniuszko, Projekty korektury ziemskiego prawa 

koronnego Jana Januszowskiego – polityczne uwarunkowania niepowodzenia, „Studia z Dziejów Państwa i 

Prawa Polskiego” 2013, t. 16, s. 59–70; A. Moniuszko, III Statut a próby kodyfikacji prawa koronnego za 

panowania Zygmunta III, [w:] Lietuvos Statutas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji visuomenė, 

red. I. Valikonytė, L. Steponavičienė, Vilnius 2015, s. 63–74. 
165 „Korekturę prawa Pruskiego od obywateli Ziem Pruskich zgodnie uczynioną i na tym Sejmie ad censuram 

podaną i rewidowaną […] aprobujemy i utwierdzamy”. VL, t. 2, s. 374. Oparta na zwyczajowym prawie polskim 

i chełmińskim, była jednak niepełną kodyfikacją prawa prywatnego, zwłaszcza spadkowego i rodzinnego, a 

także procesowego w Prusach Królewskich. Zob. Z. Naworski, Prusy Królewskie 1569/1573–1598. Rewolucja 

czy ewolucja?, [w:] Okresy przejściowe. Ustrój i prawo, red. J. Przygodzki, Wrocław 2019, s. 41–53. 
166 Corpus iuris Polonici, t. 3, 1506–1522, wyd. O. Balzer, Kraków 1906, nr 234, 237, s. 579, 583–584. 
167 J. Małłek, Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI–XX w.), Toruń 2012, s. 200, 234. 
168 J. Małłek, Polska wobec luteranizacji Prus, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 2005, t. 49, s. 8. 
169 Corpus iuris…, nr 263, s. 647–650. 
170 Corpus iuris Polonici, t. 4, 1523–1534, wyd. O. Balzer, Kraków 1910, nr 1, s. 3. 
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rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego wobec protestanckich książek drukowanych i 

sprzedawanych w kraju171. 

Równolegle z antyluterańskimi edyktami królewskimi podążały postanowienia 

synodalne, jednak synod łęczycki z 1523 r. nie poszedł w swych decyzjach aż tak daleko, 

przewidując dla innowierców jedynie karę konfiskaty dóbr172. Działania te okazywały się na 

ogół skuteczne i idee Lutra nie znajdywały większej popularności pośród polskiej szlachty. 

Inaczej sytuacja wyglądała jednak w Prusach Królewskich i Książęcych, gdzie luteranizm 

trafiał na podatny grunt, także wśród mieszczan173. 

Należy jednak zauważyć, że król był stopniowo ograniczany w zakresie przejmowania 

skonfiskowanych dóbr szlacheckich. Ograniczona została też działalność sądów 

komisarskich, które od 1505 r. mogły rozpatrywać jedynie spory o granice między dobrami 

królewskimi a szlacheckimi. Kognicja w zakresie konfiskat przeszła w ręce sądu 

królewskiego, odbywanego na sejmie walnym, który musiał liczyć się z rosnącymi wpływami 

magnaterii174. 

Od drugiej połowy XVI w. monarcha nie miał bowiem możliwości, jak przedtem, 

swobodnego dysponowania tym majątkiem, lecz musiał przekazać go na rzecz innego 

szlachcica w celu zachowania równowagi posiadania tego stanu. Zgodnie z uchwałą „O 

karaniu występnych” z 1562 r. król został zobligowany do rozdawania wszystkich 

skonfiskowanych dóbr175. Było to jednym z istotniejszych postanowień sejmu walnego, który 

obradował w Piotrkowie w latach 1562–1563. Powyższa uchwała brzmiała następująco: „A 

wszakże nie chcąc diminuere bona nobilium, dla służby Rzeczypospolitej takowe imiona 

szlacheckie, które by były konfiskowane, będziemy dawać inszym szlachcicom Polakom 

nobilibus”176. Na tym samym sejmie, w uchwale „Dobra na Króla IMci przypadające”, 

powyższe postanowienie zostało doprecyzowane177.  

 
171 Ibidem, nr 9, s. 21–30. 
172 Zob. M. Rawicz-Witanowski, Monografia Łęczycy, Kraków 1898, s. 70–71. 
173 Z. Wojciechowski, Zygmunt Stary (1506–1548), Warszawa 1979, s. 238. 
174 O. Balzer, Geneza Trybunału Koronnego. Studium z dziejów sądownictwa polskiego w XVI wieku, Warszawa 

1886, s. 21–22. 
175 Zob. K. Góźdź-Roszkowski, Rozdawnictwo skonfiskowanych dóbr ziemskich w prawie polskim XV–XVI w., 

Wrocław 1974, s. 18–34. 
176 VL, t. 2, s. 19. 
177 „Dobra wszelakie, które by na Nas przypadły, albo przez niesłużenie wojny, albo iure caduco, albo daniną, 

albo zapisaniem jakim, albo jakimkolwiek inszym przypadkiem, wedle prawa pospolitego: takowe dobra będzie 

Nam i Potomkom naszym wolno szafować i dawać wedle woli naszej. A wszakże tylko Polakom stanu 

szlacheckiego, dla nieumniejszenia służby wojennej”. Ibidem. 
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Warto jeszcze w tym miejscu zatrzymać się nad postanowieniami sejmu 

egzekucyjnego warszawskiego z lat 1563–1564, które wprawdzie dawały możliwość 

restytucji dóbr bezprawnie zatrzymanych przez króla, jednak tylko do zebrania się 

najbliższego sejmu zwołanego dla Korony. Mimo iż ustawa „Przywileje stare” formalnie 

obligowała monarchę do oddania szlachcie wszystkich bezprawnie skonfiskowanych 

majątków, to ciężar dowodu spoczywał na powodach, którzy domagali się ich zwrotu. W 

praktyce ocena, czy w sposób wystarczający została udowodniona bezprawność konfiskaty 

dóbr, należała do indywidualnej decyzji króla, który każdorazowo mógł stwierdzić, że 

podstawa żądania zwrotu jest nie dość udokumentowana i odmówić restytucji178. Z kolei w 

ustawie „Statut Alexandrow” z 1565 r. po raz pierwszy został sformułowany wyraźny zakaz 

nadawania w przyszłości królewszczyzn na wieczność. Rozróżniała ona majątki rozdane od 

1504 r., podlegające egzekucji, od tych, które przypadły królowi tytułem konfiskaty, donacji 

czy prawem kaduka, które mogły być rozdane na zawsze179. 

Późniejsza uchwała sejmu toruńskiego „O dobrach iuris caduci i wakancjach” z 1576 

r. rozszerzyła obowiązek przekazania szlachcicowi, skonfiskowanych uprzednio dóbr, na 

wszelkie majątki przejmowane przez władcę, a nie stanowiące królewszczyzn, jednocześnie 

określając, że tego rodzaju przekazanie powinno nastąpić nie później niż na najbliższym 

sejmie180. Praktyka stosowania pokazała jednak, że nierzadko sprawca odkupywał 

skonfiskowany majątek od delatora za cenę niższą od wartości zajętych dóbr, co zmniejszało 

stopień dolegliwości tej kary. W praktyce oznaczało to drogę majątku: król-delator-

sprawca181. 

Postanowienia uchwały sejmu toruńskiego z 1576 r. zostały potwierdzone przez 

konstytucję sejmową „O kadukach” z 1588 r., która określiła warunki, kiedy dobra 

szlacheckie stanowiły spadek bezdziedziczny (kaduk) i w związku z tym musiały zostać 

 
178 „Jakoż tego z dobroci swej Pańskiej, wszem aż do Sejmu przyszłego Koronnego pozwalamy, aby każdy kto 

by jedno miał się czego słusznie upominać Nam na Sejmie, przed rewizorami tymi okazał dowodnym 

świadectwem, iż mu to czego się upomina, nullo iure wzięto, na co przywileje ukazać ma jakoż je już insi przed 

nami ukazywali: a my uznanie prawa takiego każdego i rozsądek sprawiedliwy, na Sejmie przyszłym Koronnym 

uczynić mamy. A gdy nam to od niego dostatecznie pokazano będzie, że nullo iure, są mu dobra jego wzięte, 

wrócić mu je powinni będziemy”. VL, t. 2, s. 26. K. Góźdź-Roszkowski, Problem restytucji…, s. 170–171. 
179 „Aby dziedzictwa ani lenna wieczne nie były nigdy dawane. […] Zostawiamy jednak w mocy i w szafunku 

naszym dobra wszystkie na Nas albo do stolicy naszej Królewskiej przypadłe i które po tym przypadać będą 

przez niesłuszne wojny, iure caduco, inscripto, donato, od kogo, wedle statutu”. VL, t. 2, s. 47; T. Szulc, Z 

badań nad egzekucją praw. Podstawy ustawodawcze egzekucji dóbr, ich interpretacja i nowelizacja na sejmach 

za panowania Zygmunta II Augusta, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2000, nr 6, s. 148, 154–155.  
180 Volumina Constitutionum, t. 2, vol. 1, s. 380 i n; Szerzej na ten temat zob. K. Góźdź-Roszkowski, Obowiązek 

rozdawania dóbr skonfiskowanych w ustawodawstwie polskim XVI stulecia, „Zeszyty Naukowe UŁ” 1971, z. 83, 

s. 15–36. 
181 K. Góźdź-Roszkowski, Problem restytucji…, s. 168. 
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rozdane przez króla182. W toku XVI w. dopuszczano do dziedziczenia krewnych bocznych 

coraz to dalszych stopni, z początku 4. i 5. stopnia. Konstytucja sejmowa z 1588 r. 

rozszerzyła możliwość dziedziczenia przez krewnych bocznych nawet do 8. stopnia183. 

Podobnie powyższą kwestię ujmowała konstytucja sejmowa „O kadukach” z 1607 r.184, a 

także konstytucja „O dobrach ziemskich dziedzicznych” z 1631 r., ustanawiając przywilej, iż 

majątki mogły być przejmowane jedynie przez szlachtę185. 

W tym drugim przypadku można jednak dojść do wniosku, że postanowienie ustawy 

wiązało się nie tyle z lekceważeniem przez króla obowiązku rozdawnictwa, co raczej z 

wykonywaniem go w sposób sprzeczny z normą z konstytucji z 1576 r., nakazującą władcy 

dawać przypadające mu majątki szlachcie i w dodatku dobrze urodzonej. Przy tworzeniu tego 

rodzaju ograniczenia, celem było zamknięcie mieszczanom dostępu do dóbr ziemskich, które 

mogły im przypaść poprzez donacje królewskie186. 

Jednocześnie należy nadmienić, że już w akcie konfederacji warszawskiej z 1573 r., 

która gwarantowała możliwość swobodnego wyznawania swojej wiary, konfiskata została 

zakazana, a porzucenie panującego w Rzeczpospolitej wyznania rzymskokatolickiego nie 

mogło rodzić negatywnych skutków prawnych. Zostało to ujęte w art. 3 w następujący 

sposób: „A iż Rzeczypospolitej naszej jest dissidium niemałe in causa religionis christianae, 

zabiegając temu, aby się z tej przyczyny między ludźmi sedycja jaka szkodliwa nie wszczęła, 

którą po inszych Królestwach jaśnie widzimy, obiecujemy to sobie wspólnie […], iż którzy 

jesteśmy dissidentes de religione pokój między sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany 

w kościołach krwi nie przelewać ani się nie penować confiscatione bonorum […]”187. 

Pewnego rodzaju zwieńczeniem przywilejów szlacheckich, także w zakresie 

formalnego zabezpieczenia nienaruszalności własności tego stanu, stanowiły Artykuły 

henrykowskie z 1573 r. Art. 10, dający tego rodzaju gwarancje majątkowe, brzmiał 

następująco: „Aby wątpliwość żadna około gruntów szlacheckich nie była, wolne zawdy ze 

wszystkimi pożytkami, którekolwiek by się na ich gruntach pokazywały, też i kruszce 

 
182 „Aby kto nomine caduci nie był w dobrach swoich uszkodzon albo uciśnion”. VL, t. 2, s. 253. 
183 P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. 2, Lwów 1911, s. 15. 
184 „W rozdawaniu kaduków, tak jako jest konstytucja o tym uczyniona, zachować się mamy”. VL, t. 2, s. 438. 
185 „Zostawiając sobie wcale prawo nasze de iure caduco, inscripto, donato; tak jednak, że te dobra Nam tali 

modo przypadłe, według tychże praw indigenis nobilibus utriusque gentis rozdawać będziemy”. VL, t. 3, s. 319. 
186 K. Góźdź-Roszkowski, O obowiązku rozdawania skonfiskowanych dóbr ziemskich w ustawodawstwie 

polskim XVII–XVIII wieku, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2000, nr 5, s. 153. 
187 VL, t. 2, s. 124. 
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wszelakie i okna solne zostawiać mają: a My i Potomkowie nasi, przekazywać im nie mamy, 

czasy wiecznymi, wolnego używania”188. 

Artykuł ten w sposób wyraźny wprowadzał pełne gwarancje korzystania oraz 

pobierania pożytków z gruntów posiadanych zarówno przez szlachtę, jak i duchowieństwo. 

Uznawał on pełne i nieskrępowane prawo tych stanów do posiadania własnych ziem jako 

odrębnych od własności królewskiej. Artykuł ten stanowił ostateczne potwierdzenie istnienia 

prywatnej własności ziemskiej na zasadach alodialnych, co stawało się zasadą prawną 

skuteczną erga omnes. Zagwarantowana została także stałość korzystania z tego przywileju, z 

wyłączeniem możliwości odebrania i przekazania ziemi oraz praw do niej189. 

Z kolei art. 12, w przeciwieństwie do zdecydowanej większości przepisów tego aktu, 

nakładał obowiązek, polegający na złożeniu przez starostów wobec króla przysięgi pod 

rygorem utraty życia, majątku i czci: „Starostowie pogranicznych i sądowych zamków i miast 

głównych, także i miasta główne, które starostów nie mają, przysięgać Królowi i Królestwu 

mają, iż w czasie bezkrólewia zamków i miast spuszczać nie mają ku szkodzie 

Rzeczypospolitej i nikomu innemu, jeno Królowi wolno za zezwoleniem wszech obranemu i 

koronowanemu pod utraceniem poczciwości, gardła i majętności”190. Najpewniej chodziło 

tutaj o wymuszenie złożenia przysięgi królowi Rzeczypospolitej jako jedynej osobie, będącej 

nośnikiem i symbolem władzy państwowej, której należało się posłuszeństwo. 

Artykuł ten precyzował zasady zachowania się i postępowania zarządu królewskiego 

w okresie bezkrólewia jako sytuacji nadzwyczajnej. Warto zwrócić uwagę, że obowiązek 

wierności starostów i miast królewskich dotyczył w związku z tym nie tylko samej osoby 

monarchy, lecz również Rzeczpospolitej (atque regno), bowiem na szali leżało także 

bezpieczeństwo państwa. Niedotrzymanie tego obowiązku urastało do rangi poważnego 

przestępstwa zagrożonego nie tylko karą śmierci, lecz również infamią oraz konfiskatą 

majątku. Zawarcie tego przepisu o charakterze porządkowym, w ramach aktu mającego formę 

przywileju monarszego, oznaczało, że w powszechnym przekonaniu była to materia o 

poważnym ustawowym znaczeniu191. 

 

 
188 VL, t. 2, s. 152. 
189 D. Makiłła, Artykuły henrykowskie. Geneza, obowiązywanie, stosowanie. Studium historyczno-prawne, 

Warszawa 2012, s. 325–327. 
190 VL, t. 2, s. 152. 
191 D. Makiłła, op. cit., s. 216–218. 
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Rozpoczynając analizę ustawodawstwa sejmowego, należy podnieść, że począwszy od 

XVI w., zgodnie z konstytucją sejmową z 1505 r., konfiskata całego majątku wraz z 

wywołaniem groziły za upraszanie sobie oraz przyjmowanie jakiegokolwiek rodzaju 

dostojeństw i beneficjów, będących pod prawem patronatu królewskiego, bez właściwego 

zezwolenia władcy192. Także konstytucja sejmowa z 1505 r. przewidywała dla mężatki, która 

dobrowolnie zezwoliła na obcowanie płciowe z osobą trzecią, utratę wszelkich jej ruchomości 

oraz całego posagu193. 

Inna konstytucja z 1505 r. zwracała uwagę, że ludzie nieszlacheckiego pochodzenia 

wdzierali się do godności kościelnych. W związku z tym stanowiła, aby: „do tumskich 

kościołów, na biskupstwa, prelatury, a w kolegiatach na pierwsze dygnitarstwa ludzie tylko 

szlacheckiego rodu byli stawieni, zakazując srogo pod winą wiecznego wywołania i 

konfiskaty dóbr wszystkich”. Kary te dotykały także rodziców i krewnych, którzy pomogli 

popełnić to wykroczenie194. 

Zgodnie z konstytucją sejmową z 1523 r., szlachcic, który nie chciał dopuścić do 

egzekucji swoich dóbr, które miały zostać przejęte w drodze wyroku sądu królewskiego, mógł 

spotkać się z surowymi karami. Wówczas cała szlachta z danego powiatu, pod 

przewodnictwem starosty, miała doprowadzić do siłowego (armata manu) przejęcia majątku 

sprawcy. Tego rodzaju przeciwstawienie się woli monarchy skutkowało także banicją oraz 

wywołaniem195. 

Konfiskata na rzecz skarbu królewskiego groziła m.in. za najazd na cudzy dom, co 

potwierdza konstytucja sejmu walnego 1576 r. „O najechaniu albo najściu domu”. Uchwała 

sejmowa opisywała to w sposób następujący: „iż gdyby który szlachcic którejkolwiek 

kondycji będący, śmiałby gwałtem i mocą dom czyj najechać albo najść i gwałtem 

gospodarza albo jego czeladź bić albo ranić i rzeczy jego albo dobra brał, takowy gwałtownik 

i najezdnik i raptor […] ma utracić poczciwość i wszystkie dobra, które trzyma. […] I tak 

tym sposobem […] traci majętność swoją i poczciwość, ipso iure et facto. A wszakoż pierwej 

nagrodziwszy z dóbr zasądzonego wszystkie szkody ukrzywdzonemu, ostatek ich ma na 

Króla Jego Miłości przypaść”196. Te same zasady odpowiedzialności obowiązywały w 

 
192 VL, t. 1, s. 138. 
193 Ibidem, s. 248. 
194 VL, t. 1, s. 137–138. Zob. A. Świętochowski, Historia chłopów polskich, Poznań 1928, s. 90. 
195 VL, t. 1, s. 204. 
196 Volumina Constitutionum, t. 2, 1550–1609, vol. 1, 1550–1585, oprac. I. Dwornicka, S. Grodziski, W. 

Uruszczak, Warszawa 2005, s. 388. 
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przypadku dokonania gwałtownego najścia na kościół, cmentarz, gospodę lub dom kmiecia, 

jeśli następstwem tego było zabójstwo, pobicie lub zranienie197. 

Konstytucja sejmu warszawskiego z 1589 r. w artykule „O szlachectwie” wprowadziła 

konfiskatę dóbr plebejusza, który fałszywie podawał się za szlachcica. Połowa jego majątku 

przechodziła na rzecz skarbu kwarcianego, a druga połowa była przeznaczona delatorowi 

którym mógł być wyłącznie szlachcic, z wyjątkiem przestępstw politycznych. Ponadto 

sprawca podlegał karze wieży na okres 6 miesięcy198. 

Konfiskata, w prawie ziemskim koronnym, przewidziana była także jako kara 

samoistna, której teoretycznie nie towarzyszyły inne dolegliwości. W praktyce jednak 

szlachecki status majątkowy był silnie związany z osobisto-politycznym i utrata majątku 

skutkowała usunięciem z klasy społecznej (capitis deminutio), co nosiło znamiona swoistej 

infamii. Z tego też względu kara konfiskaty mienia dla szlachty posesjonackiej, która musiała 

szukać „hańbiącej” pracy w postaci handlu czy rzemiosła w mieście, w rzeczywistości 

odpowiadała sankcji na czci wobec nieosiadłego szlachcica199. Konfiskata jako kara 

samoistna orzekana była m.in. za niestawiennictwo na pospolitym ruszeniu (konstytucja z 

1510 r.)200. 

Tomasz Drezner, profesor Akademii Zamoyskiej, w swoim dziele Institutionum iuris 

Regni Poloniae z 1613 r. zwracał uwagę na zbrodnię sprzeniewierzenia pieniędzy 

publicznych, która, poprzez uszczuplenie skarbu państwa, zmniejszała jego możliwości 

obronne. Ujmował ją bardzo szeroko, a jedną z jej kategorii należało także bicie fałszywej 

monety, za które groziły kara śmierci oraz konfiskata majątku jako adekwatne sankcje za tego 

rodzaju czyn. Drezner uważał także, że państwu szczególnie zależy na zachowaniu spokoju 

podczas zgromadzeń publicznych. Wobec tego zbrodnią stanu było przybycie na obrady 

sejmowe czy sejmikowe z bronią palną, za co groziła kara śmierci, a w razie ucieczki – 

zajęcie majątku201. 

Koronne prawo ziemskie rozróżniało także konfiskatę dóbr ziemskich od konfiskaty 

szczególnej kategorii majątku (poena confiscationis). Przykładem było choćby zajęcie 

gotówki i ruchomości szlachcica za sprzedaż majątku ziemskiego w celu uchylenia się od 

 
197 Ibidem. Zob. też M. Mozgawa, A. Wrzyszcz, Prawnokarna ochrona miru domowego na ziemiach polskich, 

„Ius Novum” 2019, nr 2, s. 79. 
198 VL, t. 2, s. 282. Zob. też J. Makarewicz, op. cit., s. 274. 
199 J. Makarewicz, op. cit., s. 272–273. 
200 VL, t. 1, s. 371. 
201 K. Bukowska, Tomasz Drezner. Polski romanista XVII wieku i jego znaczenie dla nauki prawa w Polsce, 

Warszawa 1960, s. 152–153. 
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pełnienia służby wojskowej (konstytucja z 1578 r.)202. Kara ta dotyczyła także ludności 

żydowskiej i cygańskiej, która osiedliłaby się w odległości mniejszej niż 3 mile od Kamieńca 

Podolskiego (konstytucja z 1670 r.)203. 

 Przewidywano także konfiskatę na rzecz skarbu królewskiego, która w praktyce 

przyjmowała wówczas formę przepadku, gdyż była materialnie powiązana z dokonywanym 

przestępstwem. Kara utraty wartości transakcji pieniężnej groziła wójtom, sołtysom i 

młynarzom, którzy by sprzedali albo zastawili swoje wójtostwa, sołectwa albo młyny bez 

zezwolenia swojego pana204. Kara konfiskaty (przepadku) groziła także m.in. za fałszowanie 

monety świdnickiej (konstytucja z 1527 r.)205, psucie wartości pieniądza (konstytucja z 1620 

r.206), jak również wprowadzanie sfałszowanych pieniędzy do obiegu (konstytucje z 1588 

r.207, z 1631 r.208 oraz 1633 r.209). Konfiskata (przepadek) towarów groził Żydom, którzy 

trudnili się handlem po wsiach (konstytucja z 1538 r.)210, szyprom za transport materiałów z 

Gdańska w górę Wisły (konstytucja z 1651 r.)211 czy też kupcom, którzy przyjmowali 

płatność po kursie innym niż ustawowo określonym (konstytucja z 1598 r.) – w tym 

przypadku poza towarami zajmowano także pieniądze handlarzy212. 

 
202 VL, t. 2, s. 187. 
203 VL, t. 5, s. 67. 
204 „Quapropter constituimus, ne hoc amplius facere audeant, sub amissione summae, pro qua vendiderint, vel 

oppignoraverint fisco domini sui, in bonis vero nostris Nobis applicandae”. VL, t. 1, s. 169. 
205 „Grzywnę całą ma tracić ten, u którego by w grzywnie dwa grosze Świdnickie znalezione były i karany 

czternastą grzywien”. VL, t. 1, s. 234. 
206 „Iż przez niezmierną cenę pieniędzy Rzeczpospolita szkodę ponosi, przeto postanawiamy, aby żaden każdej 

kondycji człowiek, nie ważył się drożej czerwonych złotych brać, tylko po złotych czterech […] sub poena 

confiscationis bonorum, o co forum przed Starostą miejsca onego, który by się drożej brać i udawać je, ważył”. 

VL, t. 3, s. 180. Deprecjacja odbywała się m.in. poprzez wywóz z kraju srebrnych monet, a na ich miejsce 

sprowadzano gorszy pieniądz obcy. Proceder ten był zabroniony już w konstytucji z 1550 r. „Około monety 

wynoszenia z Korony wywiadować się Wojewodowie, Starostowie mają z tymi, którzy są wysadzeni na 

mennice: i strzec tego mają, aby wynoszona nie była”. VL, t. 2, s. 9. Więcej na ten temat zob. Z. Świtalski, Cło 

od pieniędzy wywożonych za granicę Rzeczypospolitej w latach 1598–1659, „Przegląd Historyczny” 1960, t. 51, 

nr 1, s. 24–30. 
207 „Iż wiele się wniosło do Korony nieważnej monety cudzoziemskiej, z wielką szkodą Rzeczpospolitej, 

ustanawiamy, aby przyrzeczona myńca drobna nieważna, […], więcej do Korony wnoszona nie była ani brana, 

pod utraceniem jej do skarbu naszego. A ta co jest w Koronie, aby najdalej do pół roku zbywana była. A 

Gdańszczanie, Elblążanie i inne portowe i pograniczne główne miasta na to pilne oko mieć mają, żeby monety 

postronnej nieważnej do Korony nie wpuszczali, pod utraceniem tej monety […]. VL, t. 2, s. 259. 
208 „Aby żadna moneta exotica, oprócz tej, która jest w konstytucji z 1620 r. w państwach Rzeczypospolitej 

udawana nie była sub poenis confiscationis illius summae, et mille marcarum, per medium delatori et fisco, in 

quovis Judicio et Officio miejsca onego, kiedy by kto zakazaną monetę udawać ważył się”. VL, t. 3, s. 320–321. 
209 „A gdziebykolwiek ta się fałszywa moneta pokazała i wg konstytucji z 1620 r. konfiskowana była, takowa 

część, która do skarbu Korony jako też i ta, która delatorowi należeć będzie, ma być […] psowana i wniwecz 

obrócona tak, żeby więcej in usum et commercium przychodzić nie mogła”. Ibidem, s. 380. 
210 VL, t. 1, s. 525. 
211 VL, t. 4, s. 410. 
212 „A który by się tego ważył z ludzi kupieckich, któregokolwiek narodu, i innych ludzi status plebei, tak jawnie 

jako i potajemnie, pieniądze takowe i towary stracić ma, które przez Starosty miejsc onych na skarb nasz zabrane 

być mają”. VL, t. 2, s. 367. 
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Kupcom nie wolno było także wywozić swoich towarów poza granice Korony. Jeżeli 

zostaliby oni przy tym zatrzymani przez starostę, wówczas cały ich dobytek przepadał w ¾ na 

rzecz skarbu królewskiego, a w ¼ na rzecz starosty. Z kolei jeśli ten przepuściłby kupca, 

wtedy wszystkie towary przekazywane były monarsze. W tej sytuacji starosta zobowiązany 

był to uiszczenia równowartości przepuszczonych towarów do skarbu władcy. Gdyby nie 

posiadał on odpowiedniej sumy, wówczas należało dokonać konfiskaty jego majątku o 

wartości zaległej należności. Każdy, który wyśledziłby i udowodnił, gdzie znajdują się 

towary, które z mocy prawa powinny zostać przejęte, mógł zachować ich czwartą część 

(konstytucja z 1565 r.)213. 

Ze względu na podarowanie przez króla Zygmunta Augusta w 1554 r. miastu Sącz 

prawa składu, Spiszanie i inni mieszkańcy krajów dolnych Węgier, jadący do Królestwa 

Polskiego, mieli obowiązek zatrzymania się w tym mieście i wyłożenia do sprzedaży żelaza, 

miedzi i innych tego rodzaju surowców. W innym razie kupcom groził areszt i konfiskata 

(przepadek) wiezionych towarów (konstytucja z 1565 r.)214. W tej samej konstytucji podobne 

uprawnienia uzyskało miasto Kraków215. Z kolei król August II nadał miastu Lublin 

przywilej, zrównując go w prawach z Krakowem, także w zakresie przywilejów i związanych 

z nimi rygorów konfiskacyjnych (konstytucja z 1703 r.)216. W Rzeczpospolitej utrata towarów 

i koni groziła także kupcom za złamanie zasady przymusu drogowego (konstytucja z 1611 

r.)217. 

Konfiskata (przepadek) apteki groziła ich właścicielom, jeśli odmówili oni pokazania 

wszystkich leków („aromatów”) doktorom medycyny, których obowiązkiem była coroczna 

 
213 „A tego strzec mają starostowie i celnicy pograniczni i miasta składowe, aby żadnemu kupcowi wszech 

Koronnych Państw, ani za listy naszymi nie dopuszczali wszelakich towarów wywozić ani wyganiać z granic 

Koronnych, tylko cudzoziemcom wolno to być ma, zapłaciwszy cła  i myta powinne i zwyczajne”. Ibidem, s. 49. 

Tak surowe kary świadczyły o tym, jak bardzo zależało sejmowi na szybkim wprowadzeniu w życie konstytucji, 

która w założeniu miała być orężem w walce z drożyzną, a w praktyce w dłuższej perspektywie przyczyniła się 

do pogorszenia sytuacji majątkowej mieszczan. M. Mikuła, Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast 

królewskich (1386–1572), Kraków 2014, s. 96.  
214 VL, t. 2, s. 57. 
215 „Aby każdy ze wszystkich miast i miasteczek w Królestwie Polskim, jadąc kiedykolwiek, żeby Krakowa nie 

mijał, a zwłaszcza którzy jadą do Śląska, albo ze Śląska, mają starymi i dawnymi drogami jechać na Kraków, a 

tam składowi dosyć czynić. Także i kupcy z Węgier, nie gdzie indziej, jedno w Krakowie mają kupi swych skład 

mieć i tamże kupie swe sprzedawać i insze rzeczy ku potrzebie swojej sprawować, sub confiscatione omnium 

bonorum”. Ibidem. 
216 “Składy winne i innych wszystkich towarów i jarmarki według przywilejów, jako przedtem bywały, tak i 

teraz, aby in suo robore zostawały mieć chcemy; a to pod wolną sekwestracją i konwiskacją, inquantumby to 

miasto z towarami mijać miano i składu nie obserwowano […]”. VL, t. 6, s. 55–56. 
217 VL, t. 3, s. 20. W praktyce w XVII w. zasada ta nie była już tak ściśle egzekwowana, jednak kupcy dla 

własnej wygody trzymali się zazwyczaj utartych szlaków handlowych. M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje 

miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986, s. 413. 
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inspekcja tych miejsc (konstytucja z 1523 r.)218. Tego rodzaju postanowienia powtórzyła 

konstytucja z 1570 r.219 Konfiskata (przepadek) koni groziła za jakąkolwiek próbę wywożenia 

ich z Korony (konstytucja z 1538 r.)220. Taka sama kara przewidziana była za kupczenie 

końmi przez Żydów (konstytucja z 1557 r.)221. 

Z kolei konfiskata (przepadek) piwa groziła za wwiezienie tego trunku na wyszynk do 

Poznania (konstytucja z 1613 r.)222 oraz na obszar województwa płockiego (konstytucja z 

1667 r.)223. Konfiskata (przepadek) wina była za to karą za jego nielegalny wyszynk i 

składowanie w prywatnych piwnicach i domach, zamiast w miejscach do tego specjalnie 

przeznaczonych. Połowa wartości tego trunku należała się wojewodzie, a druga połowa 

instygatorowi (konstytucja z 1581 r.)224. Konfiskacie (przepadkowi) podlegały także sukna, 

które były sprzedawane w niewłaściwym rozmiarze. 1/3 składu przypadała wówczas 

wojewodzie, a 2/3 były przeznaczone królowi (konstytucja z 1507 r.)225. Ta sama konstytucja 

zabraniała prowadzenia targu na wsi pod groźbą utraty rzeczy, które były na nim 

sprzedawane226. 

Z kolei Żydom nie wolno było kupować towarów i żywności, uprzedzając przy tym 

chrześcijan, jak również wychodząc przed miasto w celu uprzedniego skupowania tych 

produktów. Wyjątkiem były tutaj główne jarmarki. Za przekroczenie tych przepisów groziła 

kara konfiskaty (przepadku) tego towaru i żywności (konstytucja z 1588 r.)227. Żydzi mieli 

także zakaz kupowania oraz dawania w zastaw podejrzanych rzeczy oraz tych, których 

 
218 „Ut deinceps Doctores medicinae in civitatibus ubi degunt, apothecas et aromatias diligenter singulis annis 

revideant, eisque ipsi aromatarii omnia exponere et ostendere tencantur, sub poena privationis apothecae”. VL, 

t. 1, s. 202. 
219 „Doctores statutis diebus singulis annis myropoliorum pharmaca examinent”. VL, t. 2, s. 122. 
220 „Interdictum esse volumus, omnibus et cuilibet, ne quispiam audeat greges equorum seu equireas, extra 

Regnum nostrum, ad externa Domina depellere: sub amissione equorum hujusmodi, et poena nostra Regia”. VL, 

t. 1, s. 262. 
221 „A który by się ważył tego, tedy przez starostę ma być iman, a konie mają mu być wzięte, a sam obwieszon 

ma być bez folgi”. VL, t. 2, s. 12. 
222 „Iż czopowemu Koronnemu wielka się stąd krzywda dzieje, gdy piwa w szlacheckich majętnościach robione i 

z naszych miasteczek okolicznych do Poznania na wyszynk wożone bywają. Zakazujemy, aby to na potem nie 

było, pod utraceniem tegoż piwa przewoźnego”. VL, t. 3, s. 91. 
223 „Toż mieć chcemy, aby w miastach i miasteczkach wszelakich osobliwie w Płocku […] nikt się nie ważył 

piw i gorzałek szynkować oprócz samych miejskich sub confiscatione takowych likworów”. VL, t. 4, s. 440. 
224 VL, t. 3, s. 207. 
225 „Sukna węższe albo krótsze nadzwyczaj kto by sprzedawał, winą fałszu ma być karany i sukno traci […]”. 

VL, t. 1, s. 164. 
226 Ibidem, s. 165. 
227 VL, t. 2, s. 269. 
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zgodnie z prawem nie mogli nabywać, pod rygorem przepadku równowartości pieniężnej 

danego towaru (konstytucja z 1670 r.)228. 

Ciekawy rodzaj konfiskaty (przepadku) zawierała konstytucja sejmowa De arestandis 

pecuniis z 1505 r., która zakładała zakaz „aresztowania” pieniędzy człowiekowi osiadłemu, 

za wyjątkiem mniejszej sumy niż ta, o którą jest pozwany229. Inny przykład specyficznej 

formy konfiskaty (przepadku) przewidywała konstytucja sejmowa z 1601 r. „O nowej 

szlachcie”. Kara ta groziła osobie fałszywie świadczącej w procesie o naganę szlachectwa. 

Wówczas całość majątku przypadała delatorowi, który pozwał fałszywego świadka przed 

sąd230. 

Konfiskata znajdowała zastosowanie także w ziemskim prawie kryminalnym 

procesowym. Pisał o tym Jan Nixdorff w swoim Compendium processus judiciarii Regni 

Poloniae terarumque Prussiae Regalis z 1655 r., w którym traktował o procesie sądowym 

koronnym i pruskim. W przypadku procesu kryminalnego kontumacyjnego, a więc rodzaju 

postępowania zaocznego, występowały dwa roki sądowe (p. II, c. II, § 2). Pierwszy z nich 

zasadniczo nie miał charakteru zawitego, a niestawiennictwo na nim pozwanego karane było 

tzw. niestannym (p. II, c. II, § 3)231. Drugi termin był już zawity i brak stawiennictwa na 

rozprawie skutkował orzeczeniem kary kryminalnej w postaci infamii, wiecznej banicji, 

śmierci czy wreszcie konfiskaty; katalog ten teoretycznie nie był jednak zamknięty (p. II, c. 

II, § 4)232. 

 
228 Ciekawym jest fakt, iż wyjątkowo konstytucja nie posługuje się tutaj pojęciem konfiskaty, lecz określa to 

jako: „przepadnieniem danej sumy”. VL, t. 5, s. 41. 
229 VL, t. 1, s. 151. 
230 „Jednak gdzieżby się to kędy nalazło, żeby kto jakim fortelem przyszedł do świadectw i przysiężenia, który 

by krewnym nie był, aby był o to pozwany i przekonany, chcemy koniecznie i niniejszą uchwałą postanawiamy, 

aby takowy każdy swoje szlachectwo utracił, a dobra jego przypadły i przysądzone były aktorowi; co się i na 

Wielkie Księstwo Litewskie ściągać ma”. VL, t. 2, s. 390. To jeden ze sposobów „szrobowania się” chamów do 

stanu szlacheckiego, jak pisał, Walerian Nekanda Trepka, Liber generationis plebeanorum („Liber chamorum”), 

oprac. R. Leszczyński, Wrocław 1995, s. 49 i n., gdzie o praktyce, a nawet o propozycji uzupełnienia konstytucji 

i zaostrzenia jej rygorów. 
231 „Kompendium sądów Króla Jegomości” Jana Łączyńskiego podawało jednak wyjątki od tego obowiązku: 

wykupienie dóbr zastawnych, również do zapisu, o wzięcie myta, przeciw zastępcy albo aktorowi „który by 

dobra K.J.M. za dziedziczne komu rezygnował, a o obronę od posesora był pozwan”, a także osoby oskarżone 

pro crimine laesae maiestatis et perduellionis oraz w innych rzeczach, w których rok zawity został oznaczony. 

Dotyczyło to także wszystkich obywateli województwa mazowieckiego criminaliter na sejm pozwanych. J. 

Łączyński, Kompendium sądów Króla Jegomości prawem koronnym na dwie części rozdzielone, za rozkazaniem 

Jego Królewskiej Mości krótko zebrane, [w:] Z. Kolankowski, Zapomniany prawnik XVI wieku – Jan Łączyński i 

jego „Kompendium sądów Króla Jegomości”. Studium z dziejów polskiej literatury prawniczej, Toruń 1960, s. 

90–91. 
232 „Infamiae aut perpetuae bannitionis, aut capitis, aut confiscationis etc.” L. Pauli, Jan Nixdorff (1625–1697). 

Pisarz prawa procesowego, Warszawa 1957, s. 128. 
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Od XVI do XVIII w. sankcja za crimen laesae maiestatis, jak i crimen perduellionis w 

koronnym prawie ziemskim miała charakter bezwzględnie nieoznaczony. Zazwyczaj jednak, 

posiłkując się obcymi rozwiązaniami, a także wcześniejszym precedensem krajowym, 

wymierzano sankcję kumulatywną – karę śmierci połączoną z infamią i konfiskatą całości 

majątku. Przykładem mogła być tu choćby konstytucja sejmowa z 1601 r., która 

przewidywała powyższą kumulację kar za zdradę Rzeczpospolitej w postaci zaciągnięcia się 

do obcego wojska233. 

Należy zaznaczyć, że istniały rozbieżności w zakresie zastrzeżenia praw wierzycieli 

nabytych przed zdradą, a także praw majątkowych żony skazanego. Mikołaj Zalaszowski, 

profesor Akademii Krakowskiej oraz autor dwutomowej encyklopedii prawa Ius Regni 

Poloniae z lat 1699–1702, stał na stanowisku, że kara za crimen laesae maiestatis zależała od 

uznania sędziego, była jednak wymierzana przy zachowaniu praw majątkowych wierzycieli, 

żony oraz potomstwa przestępcy234. Z kolei Adam Lityński wywodził później, że także 

zstępni odpowiadali majątkowo, niezależnie od wiedzy na temat przestępstwa ojca235. 

Nieco inaczej wyglądała odpowiedzialność wstępnych, co do której nie ma wielu 

danych, ale można przypuszczać, że była ona o wiele bardziej ograniczona, zwłaszcza z 

praktycznego punktu widzenia. Z dużym prawdopodobieństwem można za to stwierdzić, że 

kary konfiskaty majątku nie orzekano wobec krewnych w linii bocznej236. Odpowiedzialność 

rodziny i osób trzecich za przestępstwa skazanego za zbrodnie przeciwko majestatowi władcy 

zniósł dopiero Sejm Czteroletni w 1791 r., uchwalając ustawę o sądach sejmowych237. 

Do połowy XVI w. zbrodnie przeciwko majestatowi władcy i zbrodnie zdrady stanu 

(perduellio) nie były w istotny sposób różnicowane. Statuty litewskie uznawały drugie za 

swoistą podkategorię pierwszych. Ich rozgraniczenie w prawie koronnym w 2. połowie XVI 

w.238 Zalaszowski twierdził, że prawo polskie rozumiało zdradę stanu jako zbrodnię 

skierowaną nie bezpośrednio przeciwko królowi, ale szerzej przeciw Rzeczypospolitej. 

Zaliczał do niej: rozruchy, porozumiewanie się z wrogami zewnętrznymi na szkodę państwa, 

ujawnianie tajemnicy państwowej, wydawanie wrogowi twierdz, podburzanie żołnierzy lub 

 
233 VL, t. 2, s. 388–389. 
234 I. Malinowska, Mikołaj Zalaszowski. Polski prawnik XVII stulecia na tle ówczesnej nauki prawa, Kraków 

1960, s. 252. 
235 A. Lityński, Przestępstwa polityczne w polskim prawie karnym XVI–XVIII wieku, Katowice 1976, s. 34–35, 

47. 
236 Ibidem, s. 47. 
237 Volumina Legum, t. 9, wyd. Komisja Prawnicza Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków 1889, s. 244 – 

dalej: VL, t. 9. 
238 A. Lityński, op. cit., s. 55. 
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werbowanie ich na własną rękę czy innego rodzaju działania szkodliwe dla państwa. Karą za 

zdradę stanu była infamia, wygnanie lub konfiskata majątku sprawcy239. 

W 1578 r. konstytucją sejmową utworzono Trybunał Koronny240. Był on szlacheckim 

sądem apelacyjnym, który rozpatrywał sprawy cywilne oraz karne. Zgodnie z konstytucją „Co 

sądzić mają” do spraw rozpatrywanych przed Trybunałem Koronnym należały m.in.: 

wszelkie sprawy cywilne, wniesione w drodze apelacji lub mocji, a także sprawy karne, 

rozpatrzone w 1. instancji przez sądy grodzkie z zakresu tzw. czterech artykułów 

starościńskich241. Do wyłącznej właściwości sądu królewskiego pozostawiono sprawy: ściśle 

kryminalne, o dobra i dochody króla oraz skarbu publicznego, a także miejskie, podlegające 

prawu magdeburskiemu oraz chełmińskiemu242. O istocie sprawy kryminalnej nie 

rozstrzygała jednak sama intencja pozwu. Uprzednio należało bowiem przeprowadzić 

śledztwo na rokach ziemskich lub grodzkich, a jeśliby się okazało, że powództwo zostało 

wadliwie oznaczone i powinno mieć charakter cywilny, powód, poza kosztami sądowymi, 

miał obowiązek zapłaty 100 grzywien i odsiedzieć karę wieży; sprawę zaś przekazywano 

sądowi właściwemu243. Było to związane z faktem, iż ze szczególną uwagą należało badać 

wspomniane sprawy kryminalne, do których należały te zagrożone karą śmierci, infamią i 

konfiskatą dóbr244. 

Ważniejszą, z punktu widzenia niniejszych rozważań, była konstytucja sejmowa z 

1588 r. De crimine laesae Majestatis Regiae et perduellionis, która uszczegóławiała zbrodnie 

zdrady stanu i definiowała je jako: bunty przeprowadzone w porozumieniu z wrogiem, zdrada 

nieprzyjacielowi tajemnic państwowych, poddanie zamku, naruszenie porozumień 

międzynarodowych czy innego rodzaju przestępstwa określone jako contra Republicam245. 

Warto zauważyć, że nie przewidziano przy tym innych postaci czynów zabronionych, jak to 

miało miejsce w przypadku Anglii, a więc m.in.: przejście na stronę wrogów króla, 

 
239 I. Malinowska, op. cit., s. 253. 
240 VL, t. 2, s. 181–182. 
241 Ibidem, s. 183–184; W. Bednaruk, Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578–1794, Lublin 

2008, s. 68. 
242 „Exceptis causis mere criminalibus, które sądowi naszemu na Sejmie należeć mają”. VL, t. 2, s. 184; W. 

Bednaruk, op. cit., s. 68. 
243 O. Balzer, op. cit., s. 317–318. 
244 „A gdzieby kto ex civili causa criminalem czyniąc […], tedy gdy będzie uznana przez nas na Sejmie być 

causa civilis […], a causa ma być odesłana ad forum competens. VL, t. 2, s. 184; W. Zarzycki, Temida sejmowa. 

Z dziejów sądu sejmowego w Polsce przedrozbiorowej, Warszawa 2000, s. 52. 
245 VL, t. 2, s. 251–252. Zob. P. Wiązek, Prawo karne w konstytucjach sejmu koronacyjnego z roku 1588, „Acta 

Universitatis Wratislaviensis” 2019, t. 328, s. 67–81. 
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usiłowanie przeszkodzenia w objęciu tronu, pozbawienie życia ministrów i sędziów w czasie 

wykonywania przez nich obowiązków służbowych czy podrabianie pieczęci królewskich246. 

Bardzo istotną pracą, w zakresie określenia właściwości rzeczowej sądu sejmowego, 

był „Postępek prawny skrócony” pisarza ziemskiego lwowskiego Jana Swoszowskiego. 

Wprawdzie pozycja ta nie była źródłem prawa, została jednak opublikowana przez Zygmunta 

III w 1611 r. i stanowiła istotne odesłanie, na którym się wzorowano247. Swoszowski podzielił 

materie „sejmowej jurysdykcji” na kryminalne i cywilne. Te pierwsze z kolei na publiczne i 

prywatne. Do przestępstw publicznych zaliczał crimen laesae majestatis i odsyłał do 

konstytucji sejmowej z 1588 r. Następną grupą były crimen perduellionis et rebellionis, a 

więc przestępstwa zdrady i buntu przeciwko Rzeczypospolitej. Trzecią kategorią przestępstw 

publicznych były crimina peculata, a więc związane z defraudacją pieniędzy przez 

królewskich urzędników248. 

Swoszowski wyróżniał także niektóre przestępstwa prywatne, które również 

znajdowały się w kognicji sądu sejmowego (np. zabójstwo, podpalenie, otrucie, 

zniesławienie, zniewagę, „jawne” cudzołóstwo czy też uzurpację tytułu szlacheckiego). 

Zarówno w przypadku przestępstw publicznych, jak i prywatnych sąd sejmowy miał 

możliwość orzec karę śmierci, konfiskatę mienia lub utratę czci. Ponadto „instygatorskimi”, a 

więc ściganymi z oskarżenia publicznego, były sprawy o konfiskatę dóbr249. 

Jednym z bardziej znanych procesów przed sądem sejmowym, który miał miejsce w 

XVI w., była sprawa braci Samuela i Krzysztofa Zborowskich. Samuel Zborowski, rotmistrz 

królewski, syn Marcina, kasztelana krakowskiego, przywódcy wojny kokoszej, działacz ruchu 

egzekucyjnego, podczas sejmu koronacyjnego Henryka Walezego, który miał miejsce w 1574 

r. w Krakowie, wywołał awanturę. Kasztelan przemyski Andrzej Wapowski próbował 

zażegnać spór, jednak został śmiertelnie ugodzony czekanem przez Zborowskiego. Ponieważ 

zabójstwo to zostało dokonane przy obecności króla, groziła mu sprawa gardłowa przed 

sądem sejmowym. Skazał on Zborowskiego na banicję i konfiskatę dóbr, a wyrok miał 

charakter zaoczny, bowiem oskarżony nie stawił się na rozprawę. Przebywał na dworze 

 
246 W. Zarzycki, op. cit., s. 53. 
247 VL, t. 3, s. 35; Z. Szcząska, Sąd sejmowy w Polsce od końca XVI do końca XVIII w., CPH 1958, t. 20, z. 1, s. 

101–102. 
248 VL, t. 3, s. 36. 
249 Ibidem. 
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siedmiogrodzkim, potem w kozackiej Siczy, gdzie zaczął spiskować przeciw Stefanowi 

Batoremu. W konsekwencji w 1584 r. został pochwycony i stracony250. 

Nie zakończyło to jednak całej sprawy, bowiem brat Samuela, Krzysztof, podczaszy 

krakowski, w 1584 r. zaczął nawoływać do rokoszu i obrony rzekomo pogwałconych praw 

przez Stefana Batorego. W związku z tym instygator królewski zdecydował się na jego 

oskarżenie przed sądem sejmowym. Podobnie jak jego brat, Krzysztof również nie zjawił się 

na rozprawie251. Wyrok, wydany w dniu 23 lutego 1585 r., brzmiał następująco: „Tego to 

Krzysztofa Zborowskiego, człowieka tak zapamiętałego, czci i poczciwości odsądza i 

bezecnym czyni i dobra jego wszystkie konfiskuje […] i rozkazuje król Jegomość dać mandat 

do starostów swych, aby tego Krzysztofa Zborowskiego czci odsądzonego bezecnego łapali, 

imali ze wszystkimi jego pomocnikami i faktorami i egzekucją czynili według prawa”252. 

Podczas antymagnackiego rokoszu sandomierskiego z lat 1606–1607, na sejmiku 

powiatu upickiego, z dnia 23 sierpnia 1606 r., pojawił się postulat, aby zaordynować 

konfiskaty majątków, które zostały uprzednio rozdane nieletnim („dzieciom senatorskim”) i 

przeznaczyć je ludziom zasłużonym. Marszałkiem szlachty upickiej był wówczas Jan 

Siciński, człowiek blisko związany z familią Radziwiłłów. Powyższa propozycja była przede 

wszystkim wyrazem niezadowolenia społecznego z rozdawniczej polityki króla Zygmunta III 

Wazy. W czasie rokoszu Zebrzydowskiego Janusza Radziwiłła ominęły nadania intratnych 

starostw, na które liczył, a z kolei Krzysztof Radziwiłł na sejmie 1624 r. miał się skarżyć, że 

praktyka pomijania zasłużonych żołnierzy przy rozdawnictwie majątków spowodowała 

odpływ znacznych rzesz średniej i bogatej szlachty, co miało niewątpliwie negatywny wpływ 

na wartość bojową wojska Rzeczpospolitej253. 

Cztery dni po zwycięskiej dla Zygmunta III bitwie pod Guzowem, która miała miejsce 

5 lipca 1607 r., król wydał spod Zolzy uniwersał, w którym, zawiadamiając o 

podejmowanych rzekomo przez jego przeciwników próbach zorganizowania kolejnych 

zgromadzeń, zapowiadał odebranie starostw, wszelkich dzierżaw oraz zajęcie dóbr 

 
250 W. Zarzycki, op. cit., s. 68–69. Zob. D. Makiłła, Zabójstwo Andrzeja Wapowskiego, kasztelana przemyskiego, 

przez Samuela Zborowskiego na sejmie koronacyjnym króla Henryka Walezego w 1574 r. Z zasad stosowania 

spraw postępku sądowego w sprawach karnych w dawnej Polsce, [w:] Historia testis temporum, lux veritatis, 

vita memoriae, nuntia vetustatis. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi 

Kaczorowskiemu, red. E. Kozerska, M. Maciejewski, P. Stec, Opole 2015, s. 237–253. 
251 W. Zarzycki, op. cit., s. 69. 
252 Sprawa Pana Krzysztofa Zborowskiego, która się toczyła za Świętej Pamięci Króla Polskiego Stefana 

Batorego, a zaczęła się dnia 28 miesiąca stycznia 1585, [w:] Zbiór pamiętników do dziejów polskich, t. 2, wyd. 

W.S. Broel-Plater, Warszawa 1858, s. 205–206. Więcej na ten temat zob. J. Besala, Stefan Batory, Warszawa 

1992, s. 435–456. 
253 H. Wisner, Litwa wobec rokoszu (1606–1607), KH 1972, R. 79, nr 2, s. 290.  
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dziedzicznych, a także karanie ich jako zdrajców ojczyzny na najbliższym sejmie254. 

Konfiskata majątku dotknęła kasztelana parnawskiego z 1600 r. oraz posła na sejm Piotra 

Stabrowskiego, będącego zresztą zaufanym człowiekiem Janusza i Krzysztofa Radziwiłłów. 

W czasie rokoszu Stabrowski pozostawał zagorzałym przeciwnikiem króla. Został on 

oskarżony o zdradę stanu, polegającą na przejęciu pieniędzy, które Zygmunt III wysyłał z 

Rzeczpospolitej do Szwecji dla stronnictwa rojalistycznego, a także na czynnej agitacji 

przeciwko wojnie z Rosją w latach 1609–1611 oraz spiskowanie z Dymitrem Samozwańcem 

przeciwko polskiemu królowi. W związku z tym Stabrowski został skazany na konfiskatę 

majątku255. 

Zarysowany stan prawny utrzymał się zasadniczo do 2. połowy XVIII w., kiedy to 

katalog czynów za perduellio został rozszerzony, o czym będzie jeszcze mowa w następnym 

podrozdziale256. 

Podobnie jak zbrodnia obrazy majestatu, tak zdrada stanu skutkowała wymierzeniem 

sankcji bezwzględnie nieoznaczonej. Sprawca zazwyczaj karany był śmiercią, infamią oraz 

konfiskatą dóbr, które były stosowane w sposób kumulatywny. Odpowiedzialność członków 

rodziny za zdradę stanu kształtowała się analogicznie do zbrodni obrazy majestatu. 

Konfiskata wraz z infamią były wymierzane zawsze kumulatywnie w przypadku ucieczki 

winowajcy i braku stawiennictwa przed sądem sejmowym257. 

W XVII w. można dostrzec praktykę, zgodnie z którą, za zbrodnie przeciwko 

majestatowi władcy, konfiskata i późniejsze rozdawnictwo majątku skazanego stawało się 

obligatoryjne. Przykładem jest tutaj choćby znana sprawa Michała Piekarskiego, który w 

1620 r. dokonał nieudanego zamachu na króla Zygmunta III Wazę. Wobec sprawcy, w 

wyjątkowo okrutny sposób, wykonano karę śmieci. Wzorowano się przy tym de facto na 

sprawie związanej z zabójstwem francuskiego króla Henryka IV, którego dopuścił się 

François Ravaillac w 1610 r.258 Ponadto wobec Piekarskiego sąd sejmowy orzekł utratę czci, 

jak również konfiskatę całego majątku, odsądzając na wieczność od wszelkich praw do niego 

zarówno zstępnych, jak i innych krewnych bocznych sprawcy. Co więcej, potomkowie 

 
254 Ibidem, s. 297. 
255 J. Byliński, Sejm z 1611 roku, Wrocław 2016, s. 61, 90. 
256 Zob. też: A. Lityński, op. cit., s. 55–56, 58. 
257 Ibidem, s. 37–38, 72, 80. 
258 W. Kaczorowski, Wyrok na niedoszłego królobójcę (rzecz o Michale Piekarskim), „Opolskie Studia 

Administracyjno-Prawne” 2003, t. 1, s. 175–184; W. Kaczorowski, Królobójca z woli anioła, „Indeks” 2009, nr 

9–10, s. 30, 32–33. 
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zbrodniarza, po wieczne czasy, nie mieli prawa piastowania w Rzeczpospolitej jakichkolwiek 

urzędów, godności i zaszczytów259. 

Skonfiskowana uprzednio na skarb wieś Bieńkowice, została w nagrodę przekazana 

żołnierzowi Adamowi Kalinowskiemu, który podczas zamachu podniósł króla z ziemi i 

osłaniał własnym ciałem260. Być może zatem nie doszło do pełnego wykonania wyroku sądu 

sejmowego, zgodnie z którym miejscowość ta miała zostać zrównana z ziemią, a na jej 

miejscu miała powstać, ku przestrodze, piramida z kamienia lub cegieł261. W konsekwencji 

zamachu na Zygmunta III Wazę, jeszcze w samym roku, sejm uchwalił ustawę „Zabronienie 

czekanów”, w której zabronił publicznego noszenia tej broni, z wyjątkiem okoliczności 

wojennych, pod rygorem kary 200 grzywien262. 

Konfiskata, wraz z karą śmierci, była orzekana za przestępstwa przeciwko monecie263. 

Dla przykładu w 1520 r. skonfiskowano majątek Rusinowi imieniem Matheyko za 

fałszowanie złotej monety264. Z kolei konstytucja z 1611 r. „O mennicy fałszywej” 

przewidywała kumulatywną sankcję w postaci infamii oraz konfiskaty majątku, który miał iść 

w połowie na rzecz delatora, a w połowie na skarb, dla mincerza, który dopuszczał się 

fałszowania monet265. 

Zalaszowski traktował owe crimen peculatus jako odrębną kategorię zbrodni 

względem crimen laesae maiestatis czy perduellio. Ponadto, posiłkując się prawem 

rzymskim, interpretował pojęcie pecunia rozszerzająco, włączając w nie także dokumenty, 

przywileje i inne akty, które stwierdzały prawa majątkowe. Zalaszowski uznawał, że lżejszym 

karom powinny podlegać osoby, które jedynie puszczają w obieg fałszywą monetę. Podobnie 

 
259 P. Bańkowski, Nieznana relacja o zamachu Michała Piekarskiego na Zygmunta III-go, „Przegląd 

Historyczny” 1936, t. 33, nr 1, s. 291–292. 
260 „A J.K.M. darował wieś Bieńkowice, w Województwie Sandomierskim, która jest po tym złoczyńcy 

konfiskowana”. Prawdziwe a krótkie opisanie jako Pan Bóg wielce pobożnego Pana Najjaśniejszego Zygmunta 

Trzeciego Króla Polskiego cudownie przy zdrowiu i żywocie zachował, na który się był jeden szalony człowiek 

wsadził, [w:] Tajemnice społeczeństwa wykryte w sprawach kryminalnych krajowych i zagranicznych, t. 3, wyd. 

L.T. Tripplin, Wrocław 1852, s. 16. 
261 „Dlatego stanowimy, iżby włość tegoż (którego imię tylokrotnie przywodzić uszy się nasze wzdrygają) 

Michała Piekarskiego, dziedziczna i rodzinna Bieńkowice zwana […], jako jego siedziba, w której tak straszliwy 

zamach ośmielił się uknuć w umyśle niegodziwym, została zburzona i z ziemią zrównana”. Wyrok między 

Instygatorem Koronnym a Piekarskim, [w:] Tajemnice społeczeństwa…, s. 30–31. Więcej na temat szczegółów 

niniejszego wyroku sądu sejmowego zob. P. Lewandowski, Zabić króla! Zamach Michała Piekarskiego na 

Zygmunta III Wazę, Warszawa 2012, s. 50–56. 
262 „Bacząc, że co dalej większa swawola w ludziach rośnie, ani na miejsca poświęcone, ani na żadną 

zwierzchność nie oglądają się […]”. VL, t. 3, s. 185. 
263 Ibidem, s. 372. 
264 M. Grażyński, Reformy monetarne w Polsce w latach 1526–1528 i ich geneza, „Przegląd Historyczny” 1913, 

t. 17, z. 1, s. 61. 
265 VL, t. 3, s. 10. 
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pewnego rodzaju typu uprzywilejowanego upatrywał w kradzieży mienia publicznego przez 

podskarbiego, za co miały grozić kary pieniężna oraz wygnania266. 

Konfiskata mienia groziła także za przestępstwa przeciwko zgromadzeniom 

publicznym, w tym przede wszystkim sejmom i sejmikom. Poza tym przedmiot ochrony 

karnej, od 1539 r., został rozciągnięty na posłów i senatorów w okresie do 4 tygodni przed 

obradami sejmowymi, w czasie ich trwania, a także ten sam okres po ich zakończeniu. Jak już 

wcześniej wspomniano, w późniejszym okresie oderwano przestępstwa przeciwko sejmowi i 

jego przedstawicielom od zbrodni obrazy majestatu władcy267. 

Karane były przede wszystkim czyny godzące w bezpieczeństwo obrad sejmowych 

lub osób na nich przebywających. Sami przedstawiciele stanu szlacheckiego nie mogli 

przybywać na miejsce posiedzeń z bronią palną. Zgromadzeni mieli możliwość posiadania 

przy sobie broni białej, choć nie mogli jej dobywać. Przepis ten został wprowadzony w 1678 

r. w formie artykułów marszałkowskich, a celem było zapewnienie ochrony królowi w czasie 

posiedzeń sejmu268. 

Konfiskata znalazła się także w konstytucji sejmowej z 1670 r. „Pogłówne 

żydowskie”. Nakazywała ona Żydom wpłacenie specjalnego pogłównego na upominki dla 

Tatarów w wysokości 105 tys. zł do czasu następnego sejmu walnego zwykłego. W 

przeciwnym razie groziła konfiskatą wszystkich majątków. W zamian za to ludność 

żydowska w Koronie miała być zwolniona od wszelkiego rodzaju innych służebności oraz 

danin, za wyjątkiem cła i czopowego. Potwierdzono także ich ochronę prawną ze strony 

króla269. 

Istotnym problemem religijnym Rzeczpospolitej byli bracia polscy, których doktryna 

została uznana jako heretycka względem wyznania rzymskokatolickiego, co powodowało 

coraz większe represje. Dla przykładu, na początku XVII w. w Lublinie, dochodziło do 

licznych procesów sądowych, wytaczanych przeciwko osobom posądzonym o arianizm, które 

nierzadko były inspirowane przez jezuitów. Postępowania te miały na celu zahamowanie 

obiegu heretyckich książek. Dochodziło wówczas do rewizji księgarń oraz drukarń, 

nakładania różnego rodzaju kar na księgarzy, w tym pozbawienia obywatelstwa miejskiego 

czy zakazu sprzedaży oraz druku określonych ksiąg. Lubelskie sądy miejskie orzekały także 

palenie znalezionych i skonfiskowanych ksiąg heretyckich. Wzorowano się przy tym przede 

 
266 I. Malinowska, op. cit., s. 253–254. 
267 A. Lityński, op. cit., s. 97–98. 
268 VL, t. 5, s. 315. 
269 Ibidem, s. 41. 



64 

 

wszystkim na kościelnych indeksach ksiąg zakazanych (librorum prohibitorum) z lat 1603, 

1604 oraz 1617270. 

W 1647 r., wyrokiem sądu sejmowego, Jonasza Szlichtynga skazano jako „bluźniercę” 

na karę śmierci oraz konfiskatę majątku. Został on ukarany za opublikowanie książki, będącej 

wyznaniem doktryny ariańskiej, „Wyznanie wiary zborów tych, które się w Polszcze 

Chrystiańskim tytułem pieczętują”. Została ona publicznie spalona na warszawskim rynku, a 

wyrok miał charakter zaoczny, bowiem Szlichtyng nie stawił się przed sądem. Równocześnie 

nakazano zamknięcie wszystkich szkół i drukarni ariańskich. Za drukowanie, 

rozpowszechnianie, a nawet przechowywanie w domu książek o heretyckich treściach groziły 

kary banicji oraz konfiskata majątku271. 

W 1658 r. sejm warszawski uchwalił konstytucję „Sekta Ariańska”, która ustanawiała 

karę śmierci za praktykowanie wyznania ariańskiego272. Uchwała sejmowa wyznaczała 

heretykom trzyletni termin na porzucenie swej konfesji pod rygorem obowiązku sprzedaży 

swojego majątku oraz opuszczenia kraju273. W 1659 r. ekstraordynaryjny sejm warszawski, w 

konstytucji „Deklaracja konstytucji o Arianach”, skrócił ten czas do 2 lat i to w dodatku z 

mocą wsteczną, ustanawiając go na 10 lipca 1660 r.274 

Po upływie tego terminu arianie pisali do króla, aby się nad nimi ulitował i pozwolił 

im przejść na wyznanie ewangelickie, uznane przez Rzeczpospolitą. Monarcha odpowiedział 

na suplikę, że nie ma możliwości konwersji i w takim razie powinni możliwie szybko udać się 

za granicę. W związku z tym bracia polscy zaczęli sprzedawać swoje majątki i wyjeżdżać z 

Rzeczpospolitej275. Znaczna część arian zdecydowała się na pozorne przejście na wiarę 

rzymskokatolicką i dokonywała konwersji w latach 1659–1663. Ponieważ jednak chrzest nie 

 
270 S. Tworek, Walka z braćmi polskimi w Lublinie w XVII wieku, „Rocznik Lubelski” 1961, t. 4, s. 39. 
271 J. Tazbir, Walka z Braćmi Polskimi w dobie kontrreformacji, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1956, t. 1, 

s. 196. 
272 „Lubo zawsze sekcie Ariańskiej, albo jako ją niektórzy zowią Nowochrześcijańskiej, w Państwach naszych 

być i krzewić się prawo pospolite nie pozwalało […]. Iż jeśliby kto taki znalazł się, który by sektę tę Ariańską w 

Państwach naszych […] śmiał i ważył się wyznawać, krzewić albo opowiadać […] takowy każdy […] na gardle 

ma być karany […]”. VL, t. 4, s. 238. 
273 „Chcąc jednak clementiam nostram pokazać, jeżeliby się który takowy znalazł, co by tej sekty swojej wyrzec 

się nie chciał, takowemu na lat trzy do wyprzedania się pozwalamy […]”. Ibidem, s. 238–239. 
274 „Czas im ten do lat tylko dwóch, to jest a decima Iuli 1658 computando determinujemy […], a co osobom do 

wiary Świętej katolickiej Rzymskiej nawracającym się szkodzić nie ma”. Ibidem, s. 272. 
275 S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 3, Prace misyjne nad ludem 1648–1773, cz. 1, 1648–1700, Lwów 1902, s. 

110–112, 128–129. 



65 

 

stanowił u braci polskich sakramentu, dalej dokonywali oni w ukryciu swych praktyk 

religijnych276. 

W reakcji na te zjawiska w 1661 r. sejm uchwalił konstytucję „O Arianach i 

Nowokrzczeńcach”, w której stwierdzono: „Aby taż sekta ariańska żadnymi wymyślnymi 

sposobami ukrywana w Państwach naszych Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa 

Litewskiego nie zostawała, ale raczej prawa pomienione do egzekucji były przywiedzione po 

Urzędach wszelakich i Sądach mieć chcemy”277. Na sejmie zarysowały się wówczas dwa 

stanowiska co do sposobu konfiskaty oraz rozdysponowania dóbr ariańskich. Pierwsze 

opierało się na założeniu, że sprawa tych majątków miała charakter prywatnoprawny, a więc 

dochodzenie praw powinno odbywać się indywidualnie w normalnym trybie sądowym. 

Drugie nadawało temu procesowi charakteru publicznoprawnego i postulowało przejęcie tych 

dóbr przez skarb i następne rozdysponowanie ich przez króla w formie wakansów. Wydaje 

się, że pierwsza koncepcja miała większe poparcie wśród szlachty, której zwykle trudno było 

uzyskać stosowny majątek z ręki monarszej. W rezultacie jednak, w latach 1661–1662, to 

przede wszystkim wojsko wywierało największy nacisk na wykonanie postanowień 

konstytucyjnych dotyczących konfiskaty majątków poariańskich, co było motywowane pilną 

potrzebą znalezienia dodatkowych środków na finansowanie skonfederowanych oddziałów278. 

 W 1662 r., w uchwale sejmowej „O Arianach”, zdecydowano się zaostrzyć, 

względem konstytucji z 1658 r., rygory egzekucyjne dotyczące majątków ariańskich. Objęto 

nimi wszelkie możliwe źródła dochodów braci polskich, kładąc szczególny nacisk na dobra 

nieruchome i ruchome znajdujące się w ich posiadaniu arianek. Gdyby te nie zdecydowały się 

podporządkować nowemu prawu i dalej trwały przy swym wyznaniu, należało skonfiskować 

ich majątek – w połowie na rzecz skarbu, a w połowie na rzecz delatora279. Mimo tych 

środków dopiero w 1720 r. w Krakowie umarła prawdopodobnie ostatnia arianka w 

 
276 K. Drzymała, Bracia polscy zwani arianami, „Studia Theologica Varsaviensia” 1963, nr 1–2, s. 291. Zob. też 

S. Tworek, op. cit., s. 43. 
277 VL, t. 4, s. 323. 
278 S. Ochmann, Sprawa ariańska na sejmach 1661–1662, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1979, t. 24, s. 

118. 
279 „A dobra takich białychgłów mobilia et immobilia i sumy lubo zapisami prostych długów, lubo modo 

reformatorio im służące, konfiskowane być mają. Których medietas fisco, medietas delatori cedere ma i z osób 

tychże białygłów wedle tejże konstytucji przez Starostów i Urzędy ma być czyniona egzekucja”. VL, t. 4, s. 389. 

Nowością było objęcie konfiskatą także byłych arian konwertowanych na katolicyzm, którzy utrzymywali nadal 

jakiegokolwiek stosunki z braćmi polskimi, jak również starostów, którzy ociągali się z wykonywaniem 

stosownych wyroków. Ibidem, s. 389–390. Zob. S. Ochmann, op. cit., s. 130. 
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Rzeczpospolitej, Zofia z domu Mierzyńska, wnuczka Zofii Potockiej, bratowej Wacława 

Potockiego, znanego poety ariańskiego280. 

W Rzeczpospolitej XVII w. nie tylko za herezję ariańską można było ponieść surowe 

kary, z konfiskatą majątku włącznie, lecz także za głoszenie ateizmu, co spotkało Kazimierza 

Łyszczyńskiego, pełniącego funkcję podsędka brzesko-litewskiego w latach 1682–1689. 

Autor traktatu „O nieistnieniu Boga” (De non existentia Dei) z 1674 r., w dniu 28 marca 1689 

r., został uznany winnym zbrodni bluźnierstwa. Łyszczyński, wyrokiem sądu sejmowego, 

został skazany na karę śmierci przez spalenie na stosie. Majątek sprawcy został 

skonfiskowany, w połowie na rzecz skarbu, w połowie dla instygatora Szymona Kurowicza, z 

zachowaniem do niego praw żony. Z kolei dwór, w którym mieszkał Łyszczyński, miał zostać 

zniszczony, a ziemia, na której stał, miała dla wiecznej przestrogi pozostać pustą i jałową281. 

Wprawdzie konfiskata mienia zasadniczo nie stanowiła reakcji karnej na zabójstwo, to 

ciekawego przykładu dostarczył „Latopisiec”, kronika dziejów Rzeczpospolitej, obejmująca 

lata 1620–1673, spisana przez ruskiego szlachcica Joachima Jerlicza. Przywołał on 

wydarzenie, które miało miejsce w czerwcu 1663 r. Wówczas to doszło do zabójstwa starosty 

piotrkowskiego Mikołaja Ossolińskiego, które to dokonało się z inicjatywy jego żony 

Katarzyny, a zostało przeprowadzone przez czeladź domową. Sługa, który dopuścił się 

morderstwa, został skazany, wyrokiem lubelskiego sądu, na kwalifikowaną karę śmierci, lecz 

sama Ossolińska została zmuszona do spędzenia reszty życia w klasztorze klarysek w 

Zamościu, tracąc przy tym posag oraz „wszelkie wniesienie i oprawę dożywocia przez 

nieboszczyka”282. 

Kara konfiskaty mienia pojawiła się także w kontekście funkcjonowania Trybunału 

Skarbowego Wileńskiego oraz Trybunału Skarbowego Koronnego (Radomskiego). Ich 

początki sięgają 1591 r., kiedy to powołano komisję skarbową dla Litwy w Wilnie oraz dla 

Korony w Lublinie283. Zgodnie z ordynacjami z 1673 r. i 1676 r., wydanymi dla obu 

Trybunałów, w czasie ich procedowania szynki miejskie mogły być otwarte jedynie do godz. 

20 lub 21, a potem sprzedaż alkoholu była zabroniona. Należało także gasić światło w 

 
280 K. Drzymała, op. cit., s. 291. 
281 Łyszczyńskiemu udało się wyjednać u króla Jana III Sobieskiego zmianę formy kary śmierci na ścięcie 

mieczem, co nastąpiło w dniu 30 marca 1689 r. na warszawskim rynku. Podczas wykonania wyroku kat 

ceremonialnie dokonał spalenia pism sprawcy. S. Załęski, op. cit., s. 320–324. 
282 J. Jerlicz, Latopisiec albo Kroniczka Joachima Jerlicza, t. 2, wyd. K.W. Wójcicki, Warszawa 1853, s. 79. 

Zob. też dokładniejsze opracowanie źródła A. Moniuszko, Prawo sądowe Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI–

XVIII w.). Zarys wykładu z wyborem źródeł, Warszawa 2017, s. 147–148. 
283 Więcej na temat organizacji sądownictwa skarbowego w Rzeczpospolitej XVII i XVIII w. zob. P.M. 

Pilarczyk, Sądownictwo Komisji Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego w sprawach skarbowych (1765–1794). 

Studium historyczno-prawne, Poznań 2019, s. 33–38.  
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domach. Za złamanie tych przepisów groziły kary konfiskaty (przepadku) trunków oraz wieży 

górnej. Do katalogu kar, które mógł orzekać Trybunał Skarbowy Litewski zaliczano przede 

wszystkimi kary majątkowe, ale także utratę czci i mienia284. 

Zgodnie z procedurą postępowania przed Trybunałem Skarbowym Litewskim 

instygator tego sądu miał możliwość pozwania wszystkich poborców województw i 

powiatów, których zadaniem było ściągnięcie odpowiednich podatków, m.in. rat podymnego. 

Mieli oni przedłożyć stosowne rejestry i dowody. Ponieważ część poborców nie stawiała się 

przed sądem oraz w żaden sposób nie usprawiedliwiała swojej nieobecności, podlegała ona 

surowej karze pod postacią konfiskaty majątku, banicji oraz infamii. Z tego powodu, iż często 

skład sędziowski nie chciał wyciągać tak surowych konsekwencji, np. w 1673 r. zdecydował 

o zasądzeniu kary pieniężnej w wysokości 400 zł, wydłużając termin na rozliczenie o 20 dni, 

pod rygorem egzekucji wyroku przez deputata skarbowego. Zdarzało się, że Trybunał wzywał 

oskarżonych po raz czwarty ex clementia i dopiero wówczas, po upłynięciu kolejnego terminu 

na rozliczenie, ogłaszano i egzekwowano wyrok285. 

W XVII w. na Litwie funkcjonowały także komisje wojskowo-skarbowe, a właściwie 

komisje do zapłaty wojsku, które wyposażono w dodatkowe kompetencje sądowe. Od 1662 r. 

miały one prawo wyegzekwować wyrok, zajmując dobra dłużników, oszacować ich wartość, 

a następnie oddać je do wykupu wojsku. Litewskie komisje mogły wydawać wyroki banicji, a 

także zasądzić na retentorze trzykrotną kwotę zobowiązania. W celu wyegzekwowania  

należności do posiadłości skazanego wysyłano dworzanina, poborcę oraz deputatów 

wojskowych z asygnatą hetmana. Jeśli dłużnik nie posiadał wystarczających środków, a dług 

był wysoki, można było dokonać konfiskaty majątku286. 

Procedura przed Trybunałem Skarbowym Radomskim przewidywała wydawanie 

kwitów przez podskarbich, komisarzy i szafarzy jako zaświadczenie o istnieniu długu. Jeśli 

któryś z dłużników nie spłacił zadłużenia, podlegał karze grzywny w wysokości podwójnej 

kwoty zobowiązania oraz banicji. Z kolei w razie niestawienia się przed Trybunałem groziła 

banicja oraz konfiskata całego majątku. Rozprawa rozpoczynała się od wezwania stron, co 

dokonywał woźny czterokrotnie. Jeżeli strona nadal nie stawiła się, zapadał wyrok zaoczny. 

 
284 W tej sytuacji w praktyce mieliśmy do czynienia z karą przepadku przedmiotów, które pozostawały poza 

legalnym obrotem w określonych godzinach oraz w materialnym związku z popełnionym przestępstwem. A. 

Kocur-Filipczak, Litewski Trybunał Skarbowy (1591–1717), „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 

2002, nr 7, s. 193, 201. 
285 Ibidem, s. 203–204. 
286 A. Filipczak-Kocur, Litewskie komisje wojskowo-skarbowe w XVII wieku, KH 2002, R. 59, nr 3, s. 97, 111–

112. 
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Taka sytuacja miała miejsce w 1614 r., kiedy to Adam Korybutowicz książę Wiśniowiecki 

został skazany na karę grzywny w wysokości podwójnej wartości długu, banicję oraz 

konfiskatę całego majątku287. Przestępstwa skarbowe, które były sądzone przez Trybunał 

Radomski, należały do kategorii przestępstw przeciwko władzy państwowej. Zgodnie z 

uniwersałem poborowym, uchwalonym przez sejm w 1629 r. (konstytucja „Czas oddawania 

poborów Koronnych”), były one zagrożone karami banicji i konfiskaty dóbr288. 

Wyroki skazujące uprawomocniały się dopiero po zakończeniu kadencji sądowej, 

wobec tego w czasie jej trwania można było uiścić zaległą należność względem skarbu i w ten 

sposób uniknąć kary. Po bezskutecznym upływie tego terminu sąd ogłaszał banicję i 

wyznaczał, według uznania powoda, woźnego i dwóch szlachciców dla dokonania intromisji 

w majątek skazanego przy pomocy właściwego urzędu starościńskiego. Jeśli egzekucja miała 

dotyczyć samego starosty, wówczas dokonywał ją starosta sąsiedni, jak to miało miejsce np. 

w 1614 r. w przypadku starosty ciechanowskiego Jana Podolskiego289. 

Stosowanie konfiskaty w nowożytnym prawie karnym, także w ujęciu poniżej 

omawianych Statutów Litewskich, było odzwierciedleniem kastowo-klasowego układu 

społeczeństwa Rzeczypospolitej. Najbardziej widoczne było to w zakresie wymiaru kary, 

gdzie nierówno traktowani byli nie tylko, co nie było wówczas zaskoczeniem, przedstawiciele 

różnych stanów, lecz również w obrębie szlachty – posesjonaci i nieposesjonaci. Z reguły 

tych pierwszych karano pozbawieniem majątku, podczas gdy drugich usuwano ze stanu 

szlacheckiego czy nawet wyjmowano spod prawa290. Przykładem takich odmienności w 

zakresie wymiaru kary było choćby przestępstwo polegające na niestawiennictwie przed 

sądem królewskim, które było uważane za akt „nieposłuszeństwa karygodnego”. Zgodnie ze 

Statutem z 1510 r. dla osiadłego przewidywało konfiskatę majątku, dla nieosiadłego zaś – 

wyjęcie spod prawa291. 

 

 
287 Zwraca uwagę fakt, iż kara majątkowa podwójnej pensji (duplex pensio) była wymierzana dodatkowo, gdyż 

główną dolegliwość stanowiła wówczas konfiskata wszystkich dóbr. L. Babiński, Trybunał Skarbowy Radomski, 

Warszawa 1923, s. 12, 48–49, 57–58, 78–79. Zob też. J. Rafacz, Trybunał Skarbowy Koronny, Radom 2013, s. 

73–114. 
288 „A ci Poborcy, podatki wszystkie sobie do wybierania należące […] pilnie wybierać i na każdą ćwierć roku 

do rąk Wielmożnego Podskarbiego Koronnego i Komisarzów […] odwozić wcześnie i oddawać powinni będą, 

sub poena bannitionis et confiscationis bonorum […]”. VL, t. 3, s. 306–307. Ibidem, s. 56. 
289 L. Babiński, op. cit., s. 30, 66–67. 
290 J. Makarewicz, op. cit., s. 344–345. 
291 VL, t. 1, s. 371. 
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Nieco szerzej niż w prawie koronnym, zagadnienia związane z konfiskatą, zostały 

ujęte w Statutach Litewskich z XVI w., obszernych kodyfikacjach obowiązujących na 

obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego (I – 1529, II – 1566, III – 1588)292. Pojęcie zbrodni 

przeciwko majestatowi władcy (crimen laesae maiestatis), za które groziła kara konfiskaty 

majątku, w Statutach Litewskich miało węższy zakres przedmiotowy niż w przypadku prawa 

rzymskiego, z którego pochodziło. Obejmowało ono: 

1. spisek polegający na spotkaniu się większej liczby ludzi w celu popełnienia zamachu 

na życie księcia; 

2. bunt w celu zakłócenia porządku publicznego lub zaszkodzenia krajowi; 

3. bicie monety bez zgody władcy; 

4. intrygi w celu uzyskania godności władcy oraz tworzenie uzbrojonych band celem 

osiągnięcia tego celu lub też podbój kraju293. 

Zgodnie z I Statutem Wielkiego Księstwa Litewskiego z 1529 r. do przestępstwa 

„zrażenia majestatu” dochodziło m.in. wskutek zdrady poprzez ucieczkę do 

nieprzyjacielskiego kraju. Sprawca tej zbrodni podlegał karze śmierci, tracił cześć, a jego 

dobra podlegały konfiskacie na rzecz władcy (I, 2). Statut ujmował to w następujący sposób: 

„Ktobykolwiek z poddanych naszych uciekł z państwa naszego do ziemi nieprzyjacielskiej, 

takowy każdy cześć swoją traci, a i mienie jego ojczyste, wysłużone i kupione ni dzieciom, 

ani bliźnim, jedno na nas, hospodara”294. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż, zgodnie z I Statutem Litewskim: 

1. gdyby ojciec uciekł do ziemi nieprzyjacielskiej a zostawiłby dzieci niewydzielone 

majątkowo, to dobra ojca przypadają hospodarowi, nawet gdyby dzieci były 

niepełnoletnie; 

2. tak samo w przypadku ucieczki brata, stryja albo jakiegokolwiek krewnego, który 

uciekł – „tedy część jego spada na nas, hospodara, a bliźni żadni k temu ni ma nic”; 

3. jeśli ojciec wydzielił syna a syn uciekł do nieprzyjaciela, to „jego dział nie spada na 

ojca ani na bracią, ale tylko na nas, hospodara”; 

 
292 Więcej zob. J. Bardach, Statuty litewskie w ich kręgu prawno-kulturowym, [w:] idem, O dawnej i niedawnej 

Litwie, Poznań 1988, s. 39–71. 
293 G. Wirschubski, Das Strafrecht des Litauischen Statuts, Heidelberg 1935, s. 563. 
294 Pierwyj Litowskij Statut, t. 2, cz. 1, Teksty na starobiełorusskom, latinskom i staropolskom jazykach, wyd. S. 

Łazutka, E. Gudavicius, Vilnius 1991, s. 66–67. I Statut cytuję według tekstu staropolskiego. Więcej tak w 

sprawach drugorzędnych, ale nie o istocie rozwiązań zob. M.H. Dyjakowska, Kara konfiskaty majątku za 

„crimen laesae maiestatis”, [w:] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne. Konferencja 

Polskich Historyków Państwa i Prawa, red. D. Bogacz, D. Tkaczuk, Szczecin 2006, s. 606–607. 
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4. jeżeli ojciec miał wydzielonych synów i ojciec uciekł do nieprzyjaciela a synowie nie 

wiedzieli o przestępstwie czy też może o przestępczych zamiarach ojca („ojca swojego 

woli nie wiedzieli”) to mogli się oczyścić przysięgą – wówczas zachowywali swe 

części wydzielone przez ojca, ale „ta część ojcowska spada na nas, hospodara”; 

5. podobnie jeśli byliby bracia wydzieleni majątkowo, a jeden z nich bez wiedzy i 

udziału innych braci uciekłby do nieprzyjaciela, to ci pozostali mogą się oczyścić 

przysięgą i „tedy oni swojej części nie tracą, lecz tylko tego brata część, który uciekł, 

spada na nas, hospodara” (I, 4)295. 

W ten sposób nastąpiło odejście od zasady odpowiedzialności indywidualnej na rzecz 

odpowiedzialności zbiorowej za crimen laesae maiestatis. Tego rodzaju rozwiązanie 

pozostawało pod niewątpliwym wpływem prawa rzymskiego296. 

W tego typu sytuacjach realna była groźba, że sprawca, przed ucieczką do 

nieprzyjacielskiego kraju, przekazałby swój majątek, w jakiejkolwiek sposób, swoim 

spadkobiercom czy osobom trzecim. I Statut Litewski uznawał, że tego rodzaju alienacja staje 

się mimo wszystko ważna, ale tylko w przypadku, gdy nabywający te dobra stwierdził 

podobną przysięgą, że nie wiedział o zamiarach zbywcy. W razie odmowy jej złożenia 

przewidziana została konfiskata nie tylko dóbr przekazanych, ale i majątku własnego osoby, 

która je przyjęła (I, 3)297.  

Zgodnie z I Statutem Litewskim zbrodnia obrazy majestatu została rozciągnięta na 

czyny wymierzone w „urzędników naszych ziemskich albo posłów”. Za ich zabójstwo, 

zranienie czy gwałt na mieniu lub osobie groziły takie same sankcje jak w przypadku 

przestępstw przeciwko panującemu (I, 6). 

Podobnie odpowiedzialność za crimen laesae maiestatis ujmował II Statut z 1566 r. (I, 

11)298, który jednocześnie stanowił, że zdrada majestatu władcy mogła być dokonana poprzez 

inne formy zjawiskowe, gdyż dotyczyła także zmowy, która, nawet jeśli nie zakończyłaby się 

dokonaniem czynu zabronionego, to dla jej penalizacji wystarczył sam zamiar popełnienia. 

Zakres przedmiotowy zdrady stanu miał szeroki charakter, gdyż dotyczył także zbrojnego 

 
295 Zob. też G. Wirschubski, op. cit., s. 563; P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. 1, Lwów 1910, s. 457. 
296 Zob. K. Koranyi, O niektórych postanowieniach karnych Statutu litewskiego z r. 1529. Studium prawno-

porównawcze, [w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterechsetnej rocznicy wydania pierwszego Statutu 

litewskiego, red. S. Ehrenkreutz, Wilno 1935, s. 142. 
297 Zob. też ibidem, s. 142–143. 
298 Pomniki Prawa Litewskiego z XVI wieku, t. I, Statut Litewski drugiej redakcji (1566), wyd. F. Piekosiński, 

Kraków 1900, s. 10. Zob. też M.H. Dyjakowska, „Crimen laesae maiestatis”. Studium nad wpływami prawa 

rzymskiego w dawnej Polsce, Lublin 2010, s. 159. 
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buntu czy fałszowania monet. Sprawca podlegał wówczas karze śmierci, konfiskaty całego 

mienia oraz infamii (I, 3). Z kolei za dezercję z pola bitwy groziły zajęcie majątku i utrata 

czci (II, 14)299. 

Od ogólnej zasady odpowiedzialności indywidualnej sprawcy wyjątek dla obrazy 

majestatu panującego wprowadzały II oraz III Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego. II 

Statut zakładał konfiskatę majątku na rzecz władcy bez uwzględnienia praw majątkowych 

synów oraz innych krewnych, na których, bez wyjątku, rozciągnięte zostały represje w postaci 

infamii oraz konfiskaty całego mienia (I, 3). III Statut uzupełniał te postanowienia o przejęcie 

także dóbr małoletnich synów skazanego, a w przypadku tych pełnoletnich, którzy znali 

zamiary ojca – przewidywał dodatkowo karę śmierci300. Statut określał to w sposób 

następujący: „Kiedy by kto zmowę, albo spiknienie, albo bunt uczynił na zdrowie Nasze 

Hospodarskie, chociażby Pan Bóg uchował, iżby ona zmowa nie była uczynkiem popełniona, 

takowy […] cześć, gardło i mienie traci” (I, 3)301. 

III Statut Litewski z 1588 r., ze względu na jego najobszerniejszą materię, zasługuje 

na szczególne uwzględnienie w kontekście omawianej tematyki. Już w jego I rozdziale mamy 

do czynienia z przepisem generalnym o charakterze pewnej gwarancji ogólnej, w którym 

hospodar (władca) przyrzekał, że nie będzie karać zaocznie żadną karą nikogo ze stanu 

mieszczańskiego, duchownego czy szlacheckiego bez wydania właściwego wyroku sądowego 

– w tym m.in. konfiskatą mienia. Skazanie było zatem możliwe tylko po procesie, 

oczywistym stawiennictwie stron oraz udowodnieniu winy. Statut chronił przed arbitralnością 

władcy w zakresie stosowania kar, określając ich zamknięty charakter (I, 2)302. 

Powyższy artykuł wymieniał nieco kazuistycznie, w nawiązaniu zresztą do art. I, 1, 

przedstawicieli duchowieństwa, szlachty, mieszczaństwa, których hospodar zobowiązywał się 

 
299 Juliusz Bardach zestawił teksty Statutu II w wersji ruskiej i polskiej (II, 3 i 4) z odpowiednimi źródłami 

rzymskimi, nawiązując i uzupełniając dawną pracę Rafała Taubenschlaga o romanizacji II Statutu (R. 

Taubenschlag, Wpływy rzymsko-bizantyńskie w drugim Statucie litewskim, Lwów 1933). J. Bardach, Statuty 

litewskie a prawo rzymskie, Warszawa 1999, s. 122–127. Na s. 130 dał krótkie podsumowanie: „zbrodnię stanu 

ujęto w prawie litewskim analogicznie do prawa rzymskiego jako przestępstwo skierowane zarówno przeciw 

monarsze, jak i państwu (Rzeczypospolitej). Ujęta w szeroko pojętej konstrukcji De crimine laesae maiestatis, 

obejmowała ona zamach na życie i zdrowie hospodara, bunt, zdradę w postaci porozumienia z 

nieprzyjacielskimi państwami w różnych formach. W prawie litewskim zaliczono do zbrodni stanu także 

bezprawne bicie monety […] na szkodę hospodara i Rzeczypospolitej, więc pogwałcenie monopolu władzy 

centralnej Wielkiego Księstwa. Jej fałszowanie ujęto w osobnym artykule 13 tegoż rozdziału traktującym 

szczegółowo o różnych formach fałszowania monety oraz kruszców szlachetnych […]”. 
300 M.H. Dyjakowska, Kara konfiskaty…, s. 608. 
301 Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wilno 1786, s. 2. 
302 Artykuł nosił tytuł: „My Hospodar ślubujem nikogo nie karać na zaoczne powiadania, chociajby się dotykało 

Majestatu naszego Hospodarskiego obrażenia albo zdrady Rzeczypospolitej. A kto by też na kogo co 

niesprawiedliwego w tych rzeczach wiódł, około obrażenia Majestatu Naszego Hospodarskiego, albo zdrady 

Rzeczypospolitej, a nie dowiódł, tym samym karan być ma”. 
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nie karać („żadnego człowieka […] tych stanów wyżej mienionych”) inaczej jak tylko po 

rozprawie przed sądem303 z udziałem obu stron i tylko karą przewidzianą w Statucie 

(„oczywiście staną i dostatecznie na koniec będą pokonani, którzy po sądzie i po takowym 

pokonaniu, winni mają być karani winą a artykułach niżej opisanych, mianowicie 

naznaczoną”). Ponadto artykuł wyraźnie stanowił w osobnym paragrafie, że ten kto oskarżał 

kogoś o przestępstwo obrazy majestatu albo zdradę Rzeczpospolitej, ale nie dowiódł swych 

twierdzeń, podlegał karze przewidzianej za te przestępstwa304. 

Wspominane już wcześniej crimen laesae maiestatis przybierało w III Statucie 

następujące formy: spisek, którego celem był zamach na monarchę („Kiedy by kto zmowę, 

albo śpiknienie, albo bunt uczynił na zdrowie Nasze Hospodarskie”) – groziła za to utrata czci 

i dóbr oraz śmierć nawet wtedy „iżby ona zmowa nie była uczynkiem popełniona”; bunt 

przeciw hospodarowi; bicie monety bez stosownego przywileju;  próba przejęcia władzy 

książęcej po śmierci monarchy; wejście w porozumienie z nieprzyjacielem; poddanie zamku, 

sprowadzenie wroga w granice Wielkiego Księstwa Litewskiego. Następnie artykuł stanowił, 

iż: 

1. dorośli synowie zdrajcy, którym dowiedziono, że wiedzieli o przestępstwie ojca, tracą 

„cześć i gardło”; 

2. niepełnoletni synowie zdrajcy, a także dorośli, ale nieświadomi zdrady ojca, czci i 

gardła nie tracą, „jednakże i takowi niedorośli i dorośli, a zdrady niewiadomi, 

synowie, za takowy występek ojca swego, od wszystkich imion ojczystych, 

wysłużonych, i którymkolwiek obyczajem nabytych wiecznie odpaść mają, ale 

wszystkie imiona zdrajcy naszego takowego mimo dzieci i bliskich, na Rzeczpospolitą 

i na nas Hospodara ku stołu naszemu Wielkiemu Księstwu przypadać będą”; 

3. żony zdrajców nieświadome przestępstwa mężów, o ile „się wywiodą przysięgami 

swoimi, takowe imion swoich ojczystych, i macierzystych, i wiana przed uczynkiem 

tej zdrady im od mężów ich opisanego nie tracą”; 

4. córki zdrajców „poczciwości swojej nie tracą, ale do imion ojczystych nie przyjdą, 

tylko po śmierci matek swoich, do imion macierzystych, i do wiana matczynego”, a to 

wespół z niewinnymi synami (I, 3). 

 
303 Właściwy był sąd monarszy na sejmie, ale w art. 7 jest wyjątek dla ludzi prostego stanu, którzy „i bez Sejmu 

sądzeni i karani być mają”. 
304 „Tym karaniem sam karan być ma” – o tym ostatnim zresztą także art. I, 5, który groził „odsądzeniem 

poczciwości i gardłem”. 
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W ujęciu III Statutu ucieczka ojca do nieprzyjacielskiego państwa z zamiarem wrogim 

wobec władcy i Rzeczpospolitej nie prowadziła do utraty „poczciwości” przez dzieci, ale te 

traciły prawa do dóbr ojca („od imion ojca swojego odpadają”), które to „do stołu Naszego 

Hospodarskiego przywrócone być mają”. Co więcej artykuł stanowi, że generalnie dobra „po 

zdrajcach jakichkolwiek na nas Hospodara przypadłych, My Hospodar nigdy nikomu 

oddawać nie mamy”, co miało być swoistym wieczystym dowodem zdrady. Dzieci takiego 

zdrajcy zachowywały majątek własnego nabycia, a także ten wydzielony im przez ojca przed 

jego ucieczką, niewinne zaś żony „w tym będą zachowane, jako w trzecim artykule tego 

rozdziału o takich jest napisano”. Symptomatycznym przy tym pozostaje fakt, że w sytuacji 

gdy uciekinier został złapany w czasie ucieczki, a następnie ukarany śmiercią i utratą czci, 

wówczas jego dzieci oraz żona nie traciły czci oraz majątku (I, 6). 

Kolejny artykuł stanowił, że: 

1. jeśli ojciec ucieknie do państwa nieprzyjacielskiego, a zostawi dzieci w swych 

dobrach, to te dobra, a więc „imiona jego, na nas Hospodara i na Rzeczpospolitą 

spadają, albowiem za występek ojca ich już są oddaleni od imion”; 

2. jeśli natomiast przed ucieczką ojciec wydzielił syna majątkowo i syn władał swą 

częścią i nie mieszkał z ojcem w jednym domu i byłby nieświadom przestępstwa 

rodzica, a ponadto nie byłby podejrzany i oczyścił się przysięgą, „tedy takowi synowie 

i córki od poczciwości swojej, i imion ojczystych i macierzystych nie odpadają”; 

3. z kolei brat, stryj, ktokolwiek z rodu, który uciekłby do „nieprzyjaciela naszego i ziem 

pogańskich nieprzyjacielskich”, to wówczas jego majątek, bez różnicy czy 

wydzielony, czy nie, podlegał konfiskacie („dzielnica, to jest część jego, będzie li 

wydzielona, albo niewydzielona, spada na Rzeczpospolitą, i na Nas Hospodara do 

stołu naszego, a bliźni żaden ku temu niczego nie ma mieć”). Rozwiązanie to nie 

miało jednak szkodzić braciom i innym krewnym tak pod względem czci, jak i w 

sferze majątkowej („jako poczciwości, tak i częściom imienia ich szkodzić nie ma”); 

4. następnie artykuł mówi szerzej o zabiciu i pojmaniu uciekiniera (I, 7). 

III Statut zakładał również, że wszelkiego rodzaju dobra sprzedane albo zastawione 

przez zdrajcę podlegały konfiskacie, jeśli ten dokonał tych czynności jeszcze przed ucieczką, 

a nabywca lub dzierżyciel tego majątku nie byli w stanie przedstawić dowodów 

potwierdzających ten stan rzeczy. Statut wymagał bowiem konkretnych dokumentów na 

podnoszone okoliczności („listy słuszne urzędowe”, nazywając je dalej jako „dowód prawny 

słuszny”). Z kolei kontrahent zbiegłego zdrajcy, który nie zdążył przed ucieczką tamtego 
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wejść w posiadanie jego dóbr, a wypłacił pieniądze, nie tracił swych należności, o ile 

przysiągł, że nie wiedział o przestępstwie („od sumy swojej oddalon być nie ma, zachowując 

w tym przy mocy pierwsze zapisy, jako o tym w rozdziale siódmym niżej opisano jest”); 

zatem kontrakt miał być normalnie traktowany według przepisów z rozdziału VII. 

Hospodarowi przypadały sumy uciekiniera zdrajcy zabezpieczone zastawem na czyichś 

dobrach („tedy na zakupnym imieniu My Hospodar tylko sumy, którą on zbiegły na nim miał, 

patrzeć mamy. A wziąwszy sumę, imienie temu puszczone być ma, komu wieczność jego 

wedle prawa należeć będzie”) (I, 8). 

III Statut Litewski przewidywał specyficzną sankcję kumulatywną w postaci kary 

śmierci oraz swoistego przepadku rzeczy, która stanowiła owoc przestępstwa. Groziła ona za 

przeprawianie wypisów z dokumentów, pieczęci urzędowych, fałszowanie „testamentów, 

zapisów, cerografów na długi, listów na zastawy”, odłączanie pieczęci od dokumentów i 

dodawanie ich do innych na swoją korzyść, a ku szkodzie swego przeciwnika procesowego. 

Jeśli tego rodzaju proceder został udowodniony, to taki fałszerz tracił rzecz, której dotyczyły 

owe sfałszowane dokumenty i która była przedmiotem procesu, a nadto podlegał karze 

śmierci („tę rzecz, o co te listy idą, i o co za nimi prawo wiedzie traci, i gardłem przecie za to 

ma być karan”). (I, 16 § 2). 

 Z kolei jeśli strona procesowa, która posługiwała się sfałszowanymi dokumentami, 

przysięgła (korzystając z bliższości do dowodu – „ten bliższy przysiąc”), że uzyskała je od 

swoich poprzedników, mogła dalej legalnie prowadzić spór sądowy w oparciu o przedmioty 

za nie nabyte. Dopiero w sytuacji, gdy zainteresowany odmówił złożenia przysięgi, sankcja 

była równie surowa jak poprzednio, bowiem: „ten jako imienie i każdą rzecz, na co te listy 

należą, traci, tak i sam gardłem karanym być ma” (I, 16 § 3). 

Nieco inne rozwiązania znalazły się w następnym artykule dotyczącym przestępstwa 

fałszowania monety. Statut groził spaleniem mincerzom monarszym za fałszowanie 

(„fałszował, przeprawował, i obrzezywał”, a więc fałszował, przerabiał, obrzynał) wyrabianej 

monety („mincarze nasi, którzy złoto, srebro, i inszą materią należącą i przysłuchującą ku 

myncy fałszowaliby”). W § 2 artykułu mowa była natomiast o złotnikach, którzy mieszali ze 

złotem lub srebrem miedź, cynę lub ołów. Za to przestępstwo mieli być oni spaleni, „a z ich 

majętności temu, komu szkodę uczynili, ma być płacono”. Rozróżnienie na mincerzy 
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monarszych, a z drugiej strony na generalnie złotników sugeruje już zresztą nagłówek 

artykułu „O fałszowaniu monety, o myncy i o złotarzach” (I, 17)305. 

III Statut statuował także, iż każdy, kto przywłaszczył sobie więcej nad uczynione 

nadanie, tracił na „Rzeczpospolitą i na nas Hospodara” nie tylko to, co przywłaszczył, ale 

także to, co mu nadano. Jeśli zagarnął do swych dóbr ojczystych ludzi, ziemię, to miał to 

wynagrodzić również ludźmi lub ziemią (I, 19). 

W dalszej części III Statut przewidywał sankcję kumulatywną w postaci utraty czci ze 

swoistą formą przepadku mienia pochodzącego z bezprawnego wprowadzenia różnorakich 

myt w swych dobrach prywatnych: na drogach, mostach, groblach, rzekach, przeprawach, 

targach, w miastach, karczmach, gościńcach i innych miejscach. „A ktobykolwiek śmiał myto 

podróżne i na targach nowe, jakieżkolwiek sam bez daniny naszej w imieniu swym zmyślić i 

ustawiać, albo nad stary zwyczaj i daninę naszą podwyższać, tedy to imienie, w którym to 

będzie kto czynił, gdzieby się to okazało za słusznym dowodem, traci i spada to imienie na 

Rzeczpospolitą i na nas Hospodara do stołu naszego Wielkiego Księstwa Litewskiego” (I, 

29). 

Wartym zauważenia jest tutaj fakt, iż cały drugi rozdział III Statutu („O obronie 

ziemskiej”) zawierał postanowienia dotyczące obowiązku wojennego, którym byli obciążeni 

nie tyle ludzie, ile ziemia – dobra obciążone służbą wojenną hospodarską. Również wszyscy, 

bez względu na przynależność stanową, dzierżyciele takich dóbr musieli stanąć w szeregach, 

względnie stawić zastępcę306. I tak kto opuścił szeregi przed zakończeniem wyprawy, tracił 

dobra („takowy imienie traci jakoby wojny nie służył”), a szlachcic nieosiadły tracił cześć 

jakby uciekł z bitwy (II, 10 § 2). Z kolei inny artykuł traktuje o ucieczce z bitwy: „kto by z 

bitwy uciekł, takowy za słusznym dowodem, od hetmana przez wyrok Nasz Hospodarski 

imienie i cześć traci”, a więc według uznania hetmana, z mocy wyroku hospodara, tracił cześć 

i dobra (II, 14). Następny artykuł stanowi, iż pożyczający rynsztunek wojenny karany jest 

konfiskatą („kto by komu na wojnie będąc w wojsku pożyczył do okazu popisanego konia, 

zbroi, i wszelakich broni z czym sam przyjechał służyć, a to by na niego było przewiedziono, 

 
305 Pod artykułem znajduje się także powołanie na prawo koronne, Statut Herburta z 1527 r., który precyzował, 

iż kara śmierci za fałszowanie monety dotyczyła także szlachcica, któremu udowodniono by winę. Oprócz tego 

jego dobra miały zostać skonfiskowane, „a te nikomu dawane być nie mają”. Obieg pieniądza pełnił tak istotną 

rolę, że należało go obwarować szczególnymi karami o charakterze prewencji generalnej. A. Mikalauskas, Das 

Strafrecht der drei Litaunischen Statute von 1529–1566–1588, Kowno 1937, s. 172–173. 
306 A.B. Zakrzewski, Wielkie Księstwo Litewskie (XVI–XVIII w.). Prawo – ustrój – społeczeństwo, Warszawa 

2013, s. 167 i n. Autor analizuje dalej kilka przepisów statutowych z I, II i III Statutu. Zob. też A. Mikalauskas, 

op. cit., s. 167. 
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od tego takowy rynsztunek pożyczony, wszystek przez hetmana Naszego W.X.Lit. zabrany 

być ma; II, 15). 

W trzecim rozdziale III Statut ponownie gwarantował swobody i wolności 

szlacheckie, także w zakresie nienaruszalności posiadania dóbr (III, 5)307. Dalej statuował on 

zakaz nadawania urzędów i dóbr cudzoziemcom – a więc wszystkim poza Litwinami. W 

momencie, gdy jakiś obcy uzyskałby jednak przywilej wbrew tym gwarancjom i upomniany 

nie zrzekł się go, wówczas tenże majątek przepadał na rzecz skarbu monarszego („majętność 

jego wszystka ma być wzięta do stołu i skarbu Naszego WKLit.”). Zasada ta nie miała jednak 

charakteru bezwzględnego, gdyż cudzoziemiec mógł otrzymać dobra za zasługi dla Wielkiego 

Księstwa Litewskiego i w tej sytuacji, po złożeniu przysięgi, musiał odbywać służbę ziemską 

na rzecz tego państwa (III, 12). 

III Statut przewidywał kumulatywną sankcję w postaci kary śmierci połączonej z 

konfiskatą całego majątku sprawcy oraz przepadkiem przedmiotów na rzecz skarbu 

monarszego za przestępstwo polegające na wywozie broni i materiałów wojennych do 

nieprzyjacielskiego kraju (III, 48). W przypadku osiedlenia się szlachcica i jego ożenku na 

Litwie, osoba ta musiała sprawować służbę wojskową na rzecz kraju z dóbr żony i 

jakichkolwiek innego majątku w tym państwie, gdyż w przeciwnym razie oboje 

współmałżonkowie tracili dobra na rzecz skarbu monarszego (V, 7)308. Podobna sankcja 

groziła za świadome zawarcie małżeństwa do 4. stopnia pokrewieństwa – wówczas połowa 

każdego z ich majątków była konfiskowana przez władcę. Istniało tutaj pewne rozróżnienie, 

bowiem kto umyślnie pojmał krewną za żonę, „takowy każdy będąc o to pozwany do urzędu 

naszego ziemskiego, za słusznym dowodem majętności swoje leżące, a gdzieby leżących nie 

było, tedy ruchome, połowicę na Rzeczpospolitą i na Nas Hospodara traci, do stołu Naszego”. 

W drugiej sytuacji, jeśli kobieta świadomie wyszła za krewnego, to „także i żona takowa, 

gdzieby wiedząc o krewności za mąż szła, wniesienie swoje traci, a jeśliby miała swoje 

własne imiona, tedy i ona połowicę swych imion takoż na Rzeczpospolitą do stołu Naszego 

traci”; ponadto takie małżeństwo miało być „rozłączone” (V, 22)309. 

 
307 „Imion, gruntów i wszelakiej majętności i innych swobód, wolności, i praw u nich odbierać i odwodzić, i 

nijakim osobom którymkolwiek w tym państwie obywatelom jako i zagranicznikom, i postronnym, i żadnemu 

innemu dawać, i zapisować, i nijakim sposobem oddalać nie mamy”. 
308 „Z imion żony swej, i z jakiegokolwiek nabycia dostałby imienia w tym państwie, powinien będzie sam 

osobą swą służbę ziemską wojenną służyć”; kto z nabytych w WKL dóbr nie służy wojskowo „tedy on, i żona 

jego te imiona tracą wiecznie na Rzeczpospolitą”. 
309 Ponieważ głównym przedmiotem rozważań był najistotniejszy III Statut, a I i II stały się do niego niejako 

wprowadzającym tłem, nie sposób jest ująć wszystkich różnic z nich wynikających. Na ich temat, a także 

ewolucji poszczególnych norm zob. T. Czacki, O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źródłach, związku i 
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Kara konfiskaty znana była także prawodawstwu mazowieckiemu. Siemowit III z 

dynastii Piastów mazowieckich w dniu 27 kwietnia 1377 r. wydał statut sochaczewski. 

Zgodnie z jego przepisami, jeśli złodziej zawodowy, który został postawiony w stan 

oskarżenia przez księcia, nie zdołał oczyścić się z ciążących na nim zarzutów w ciągu 18 

tygodni, podlegał sankcji kumulatywnej w postaci kary śmierci oraz konfiskaty całego 

majątku, ruchomego, jak i nieruchomego, na rzecz władcy (art. 12)310. Następny przepis 

zawierał jednak wyłączenie zastosowania kary konfiskaty w stosunku do żony i dzieci 

sprawcy, jeżeli na złodzieju została już uprzednio wykonana kara śmierci przez powieszenie 

(art. 13)311. Z kolei jeśli przestępca po dokonaniu kradzieży w jednej ziemi, uciekł do innej i 

tam został powieszony, wówczas konfiskata obejmowała tylko część jego majątku rodowego, 

która przysługiwała mu z mocy prawa, z zachowaniem schedy przynależnej dla jego braci 

(art. 14)312. 

Statut sochaczewski zawierał przełomowe normy dotyczące prowadzenia wojen 

prywatnych, czyli tzw. wróżd. Warto zwrócić uwagę, że prawo koronne nie regulowało tego 

rodzaju materii. Powszechnie uznawaną konsekwencją mężobójstwa szlachcica przez osobę 

wywodzącą się ze stanu uprzywilejowanego było powstanie stanu wróżdy pomiędzy rodziną 

zabitego a rodziną sprawcy, co uprawniało do zastosowania legalnej krwawej zemsty w 

stosunku do wszystkich członków rodu zabójcy, nawet dzieci oraz poddanych. Co jednak 

istotne, przepisy statutu ograniczały tę możliwość do samego przestępcy pod groźbą kary 

śmierci, infamii oraz konfiskaty całego majątku (art. 7)313. 

 
o rzeczach zawartych w pierwszym Statucie dla Litwy 1529 roku wydanym, t. 1, Warszawa 1800, (reprint:  

Warszawa 1987), s. 184-189, 201, 206, 209, 229, 240–241, 325. Zob. też ostatnio K. Łopatecki, Złaczynstwa 

zdrady u Wialikim Kniastwie Litouskim XVI st., „Bełaruski Gistaryczny Agliad” 2015, t. 22, z. 1–2, s. 31–61. 
310 „Gdy niektóry Książę, niektórego człowieka o kradzież, o złodziejstwo, obwiniłby i złodziejem mieniąc, tedy 

jemu rok naprzód za sześć niedziel, a i dalej na wtórą sześć niedziel ma być dan. Jeśli w tej osiemnastej niedzieli 

sprawiedliwy się nie uczyni, tedy Książę w mienie jego ruszające i nieruszające ma się wrzucić, a on z szyją ma 

się wiarować”. Statut Księcia Ziemowita III wydany w Sochaczewie, [w:] Starodawne prawa polskiego 

pomniki…, t. 1, s. 272. 
311 „Gdy Książę niektórego złodzieja albo niektórą złodziejkę powiesić kazałby, a na tym pomstę weźmie za ich 

grzech, tedy w ich dziedziny albo mienia to iste Książę wwiązywać albo wrzucać się nie ma, bo wszystek grzech 

szyją swą zapłacili. A wżdy żona i dzieci ich w mieniu mają być przypuszczeni spokojnie”. Ibidem, s. 272–273. 
312 „Gdy niektóry człowiek złodziejstwo niektóre popełniłby, a potem by z Ziemi uciekł w Ziemię inszą, a tam 

by w Ziemi cudzej powieszony był, tegdy w jego część dziedziny Pan książę wwiązać się ma; ale w część braci 

jego nie ma się wmiatać, ale dobrowolnie bez wszego ugabania bracia te jego części swe posiądą”. Ibidem, s. 

273. 
313 „Acz między niektórymi ludźmi, któregokolwiek by stadła byli, walka albo zwada przygodziłaby się, tedy on, 

komu ojciec, brat, albo kto z przyjaciół przez nikogo byłby zabity, szukać krzywego i patrzeć ma, ale 

sprawiedliwego nie ma nagabywać: jeśliby śmiałością złośliwą prawego w domu albo prócz domu nagabywał, 

tedy ten co nagabuje, czci i mienia ma być pozbawiony, a osobnie z szyją warować się musi. Ibidem, s. 271. 
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Mazowieckiemu prawu ziemskiemu znana była także kara proskrypcji (wywołania), 

która oznaczała śmierć cywilną (fikcyjną) osoby wyjętej spod prawa, która nie tylko 

przestawała istnieć w świetle prawa, ale także była pozbawiana całości majątku i podlegała 

zakazowi przebywania w granicach państwa. Kara ta była ogłaszana publicznie po zapadłym 

wyroku w formie zaocznej i od tego momentu w razie schwytania wywołańca mógł on zostać 

przez każdego bezkarnie zabity314. 

Na podstawie statutu wydanego przez księcia Janusza I w 1386 r. surowo 

penalizowane było porwanie kobiety (violenta receptio mulierum). Sprawca, wedle woli 

księcia, podlegał karze śmierci albo banicji, krewni porwanej mogli go bezkarnie zabić, a 

ponadto był odsądzany od posagu, a jego majątek konfiskowano w połowie na rzecz rodziny 

porwanej, a w połowie na rzecz władcy. Z kolei zgodnie ze statutem z 1390 r. w niektórych 

przypadkach zabójstwo karane było śmiercią. Jeżeli z powodu ucieczki przestępcy kara ta nie 

mogła zostać zastosowana ani nie można było wyegzekwować główszczyzny, to skarżący 

miał możliwość zająć majątek zbiegłego, który mógł zostać jednak wykupiony przez rodzinę 

sprawcy. Powód mógł także zemścić się na zabójcy wszędzie, gdzie go spotkał, jednak tracił 

wtedy prawo do rekompensaty finansowej315. 

W 1496 r. książę Konrad III wydał statut, który penalizował najście domu (invasio 

domus). Władcy mazowieccy przywiązywali szczególną wagę do przestępstw przeciwko 

mirowi domowemu i przyznawali sobie kompetencję do ich sądzenia; później przejęli je 

starostowie. Właściciel posiadłości musiał udowodnić przestępstwo przy pomocy zeznań 

sześciu świadków i wówczas sprawca pozbawiany był czci oraz całego majątku, który po 

opłaceniu z niego szkód na rzecz poszkodowanego, przekazywany był skarbowi 

książęcemu316. W 1525 r. książę Janusz II wydał antyluterański statut, który groził konfiskatą 

majątku, zarówno ruchomego, jak i nieruchomego, na rzecz skarbu książęcego, a także karą 

śmierci każdemu, który posiadał i czytał książki Lutra, a także wyznawał, bronił lub 

rozpowszechniał jego nauki317. 

 
Zob. też P. Herod, Regulacje w zakresie prawa karnego w statucie sochaczewskim z 27 kwietnia 1377 roku, 

„Saeculum Christianum” 2015, t. 22, s. 71–73. 
314 P. Herod, Działalność ustawodawcza książąt mazowieckich na gruncie prawa karnego (1377–1526), [w:] 

Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze, red. J. Grabowski, R. Mroczek, P. 

Mrozowski, Warszawa 2017, s. 248. 
315 K. Dunin, Dawne mazowieckie prawo, Warszawa 1880, s. 186, 190. 
316 Ibidem, s. 192. 
317 „Ita tamen, ut quicunque de hac secta legitime convictus et probatus fuerit, talis vita privari debeat, et bona 

eius omnia quaecunque habet, mobilia et immobilia confiscari et ad thesaurum Ducalem recipi debeant”. VL, t. 

1, s. 223. Warto zauważyć, że zarówno na gruncie antyluterańskich edyktów prawa mazowieckiego, jak i 

koronnego, przestępstwa te miały charakter formalny. Por. O. Sitarz, Kryminalizacja zachowań na przedpolu 
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3. Konfiskata na ziemiach polskich w prawie ziemskim wojskowym 

 

W polskim prawie ziemskim konfiskata była przewidziana także jako sankcja za 

szereg przestępstw wojskowych. W Statutach Kazimierza Wielkiego ustanowiono przepisy 

dotyczące dyscypliny wojskowej, nie określając jednak jej charakteru ani zasad 

odpowiedzialności, lecz jedynie wskazując obowiązek jej dochowania. W praktyce za jej 

naruszenie przewidywano surowe sankcje, w tym również karę śmierci318. 

Do najważniejszych przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej 

należały te, które obejmowały obowiązek służby rycerskiej zawarty w Statucie Piotrkowskim 

(Statut o służbie rycerskiej319). Na gruncie Statutu Wiślickiego istniały analogiczne przepisy 

dotyczące: właścicieli ziemskich (Każdy ziemianin ma na wojnę jechać320), a także sołtysów 

(Sołtysi mają na wojnę jechać321) oraz duchowieństwa (Duchowni mają na wojnę jechać, czy, 

którzy trzymają ojczyzną322). 

W ostatnim artykule znalazła się sankcja, zgodnie z którą duchowni, którzy nie 

wypełniali nałożonego na nich zobowiązania, a nie zamierzali odstąpić swojego majątku 

najbliższym osobom świeckim, byli karani konfiskatą. Ich dobra ziemskie przechodziły 

wówczas na rzecz skarbu królewskiego323. Dotyczyło to jednak odziedziczonych po ojcu 

posiadłości, a nie beneficjów kościelnych. Po licznych skargach skierowanych, już po śmierci 

Kazimierza Wielkiego, przed specjalnie do tego celu powołany trybunał, można wnioskować, 

że liczba konfiskat orzekanych z tego tytułu była znaczna324. 

Zgodnie ze Statutem Małopolskim także rycerze zostali zobowiązani, pod groźbą 

oddania pod sąd królewski oraz przepadku koni na rzecz podkomorzego, do pozostawania w 

 
naruszenia dobra prawnego, [w:] Kara kryminalna. Perspektywa historyczna i penologiczna, red. T. 

Maciejewski, W. Zalewski, Gdańsk 2019, s. 50–52. 
318 Z. Moszumański, S. Piwowar, W. Rawski, Dyscyplina wojskowa. Rys historyczny ewolucji przepisów 

dyscyplinarnych, Warszawa 2012, s. 20. 
319 Art. 15: „Nakazujemy, iż rycerze i szlachta naszej polskiej ziemi, nam i naszym potem będącym służyć mają 

w zbrojach, jak najlepiej mogą […]”. Archiwum Komisji Prawniczej, wyd. F. Piekosiński, t. 8, Kraków 1907, s. 

157. 
320 Art. 15: „Chcemy, aby każdy ziemianin podług mocy swej […] służyć był gotów nam”. Ibidem, s. 61. 
321 Art. 13: „Ustanawiamy, aby każdy sołtys tako duchowny, jak i świeckich panów, podług swej mocy każdy z 

nami na wojnę ma pojechać”. Ibidem, s. 27. 
322 Art. 14: „Potrzebne jest, aby każdy swego prawa używał; ale że częstokroć duchowni w ojczyźnie mieszkają, 

praw ani uchwał królestwa naszego podług ziemian i szlachty naszej nie postępują, a wszakoż królestwa naszego 

jako złośliwi ziemianie używają, przeto wkładamy, aby każdy taki duchowny ojczyzną poddaną trzymając, 

podług sącznika imienia na każdą wyprawę z nami jechać mają”. Ibidem. 
323 Starodawne prawa polskiego pomniki…, t. 1, s. 21. 
324 J. Wyrozumski, op. cit., s. 186. 
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określonym miejscu w szyku bojowym (art. 3)325. W praktyce obowiązek służby wojskowej 

obowiązywał niezależnie od stanu właściciela, a stanowił konsekwencję samego faktu 

własności ziemskiej (art. 8)326. Statuty Wiślickie wprowadzały także pełną odpowiedzialność 

majątkową szlachcica za ucieczkę z kraju (O zbiegłym szlachcicu). Wraz z konfiskatą 

orzekano wówczas karę pozbawienia czci327. 

W kronice Janka z Czarnkowa można odnaleźć jedne z pierwszych informacji o 

karach, jakie groziły szlachcie za brak stawiennictwa na wyprawie wojennej. W 1373 r. 

„nakazane zaś było przez Ludwika, króla Jegomości węgierskiego i polskiego, całej szlachcie 

wielkopolskiej, jako i kujawskiej i mieszkańcom innych ziem, aby Sędziwojowi [z Szubina, 

starosty wielkopolskiemu] przy zdobywaniu wymienionych grodów dostarczyli odpowiednich 

posiłków pod utratą czci i majętności”328. 

W 1426 r. miała miejsce konfiskata dóbr zaordynowana przez Władysława Jagiełłę, 

prawdopodobnie za niestawiennictwo na wyprawie wojennej. Król zdecydował się wówczas, 

na prośbę Zygmunta Luksemburskiego, wziąć udział w wojnie z Turkami i w związku z tym 

ogłosił pospolite ruszenie na Rusi. Wprawdzie do wyprawy w ogóle nie doszło, jednak część 

bojarów odmówiła w niej udziału, domagając się uprzedniego wypłacenia im pięciu grzywien 

od kopii, które, zgodnie z przywilejem piotrkowskim z 1388 r., należało uiszczać tytułem 

udziału szlachty w wyprawach zagranicznych. Jagiełło zdecydował się wtrącić opornych do 

więzienia, a także skonfiskować ich majątki. Dopiero na prośby dostojników królestwa 

monarcha zgodził się wypuścić więźniów, ale nie zwrócił im wszystkich dóbr, zatrzymując 

sobie wójtostwo krośnieńskie329. 

W 1431 r. większość szlachty, oskarżonej o uchylanie się od obowiązku służby 

wojskowej podczas wyprawy łuckiej lub o jej samowolne opuszczenie przed jej 

zakończeniem, zobowiązana była do zapłaty kary 15 gr. Jeden z nich został skazany nawet na 

 
325 M. Czyżak, Odrębność polskiego prawa karnego wojskowego wobec prawa karnego powszechnego, 

Warszawa 2010, s. 21. 
326 M. Handelsman, Prawo karne…, s. 188–189. 
327 Art. 67: „Przeto chcemy, aby tacy, acz nie mocą, ale winą byli karani zbiegowie od swego mienia, a następnie 

zbyć to mienie, od którego odbiegają, naszemu stolcowi […]. Ażeby tacy naszą miłość utracili, a wszakoż 

chcemy, aby między szlachtą równiej czci nie mieli”. Archiwum Komisji Prawniczej, t. 8, s. 17. 
328 J. z Czarnkowa, Kronika Janka z Czarnkowa, tłum. A. Bielowski, Lwów 1907, s. 25–26. 
329 K. Ginter, Udział szlachty polskiej w pospolitym ruszeniu w XIV i XV wieku. Aspekty prawne i stan faktyczny, 

Kraków 2008, s. 233. Należy zaznaczyć, że nie ma pewności co do tego rodzaju sankcji nałożonej na monarchę, 

bowiem, według § 18 tekstu III przywileju jedlneńskiego, dopiero w 1434 r. rozciągnięto prawo polskie na Ruś. 

Dotyczyło to także obowiązku służby wojskowej, który uprzednio na Rusi miał charakter nieograniczony 

terytorialnie, za co żołd nie przysługiwał. S. Kutrzeba, Przywilej jedlneński z r. 1430 i nadanie prawa polskiego 

Rusi, Kraków 1911, s. 16–18. 
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karę grzywny w wysokości kopy groszy. Równocześnie pojawiło się wówczas zagrożenie 

karą konfiskaty majątku330. 

Z kolei w 1439 r. król Władysław Warneńczyk groził szlachcie, która nie stawiłaby się 

na wojnę, karą śmierci oraz konfiskatą majątków. W 1440 r. król zatwierdził kupno wsi 

Ostrów i Kuńkowice w powiecie przemyskim za 300 kop monety polskiej przez wojewodę 

lwowskiego Piotra ze Sprowy od szlachcica Mikołaja Panchowskiego. Ten drugi otrzymał 

powyższe miejscowości jako darowiznę monarszą za zasługi, po ich uprzednim odebraniu 

niejakiemu Czaplicowi za niestawiennictwo na wyprawie wojennej331. 

W czasie wojny trzynastoletniej (1454–1466) konfiskata majątku groziła za 

porzucenie działań wojennych bez zgody dowódców i króla. W przypadkach samowolnego i 

przedwczesnego opuszczenia wyprawy, przed jej ostatecznym zakończeniem, sprawców 

karano tak samo, jak przy niestawiennictwie332. Kazimierz Jagiellończyk, w liście wysłanym 

w dniu 26 października 1455 r. z obozu pod Grudziądzem do rady miasta Torunia, dziękował 

za wysiłki czynione na rzecz aresztowania zbiegłych z wojska i prosił o dalsze starania w tym 

zakresie. Król napominał także, aby nie zatrzymywać tych, którzy posiadają listy królewskie, 

zwalniające ich z pospolitego ruszenia. W związku z tym interweniował on w sprawie 

Wawrzyńca ze Smólska, syna sędziego brzeskiego, który nie był zobowiązany do służby 

wojskowej, a jednak został aresztowany przez torunian. Monarcha prosił o jego zwolnienie, a 

także oddanie mu konia, rynsztunku oraz innych posiadanych przez niego rzeczy, które 

zostały mu uprzednio skonfiskowane333. 

W styczniu 1456 r., za niestawiennictwo w pospolitym ruszeniu, król skonfiskował 

dwie wsie w powiecie kaliskim i obdarował nimi kasztelana poznańskiego Piotra 

Szamotulskiego. W 1458 r. monarcha zastosował konfiskatę wobec starosty sieradzkiego Jana 

Naczkowskiego za samowolne opuszczenie wyprawy przed jej zakończeniem, a wobec 

Dobrogosta z Woli Klonowskiej i Jana z Gołucha – za nieobesłanie wyprawy osobiście lub 

przez zastępców. Dobra tych osób zostały przejęte przez archidiakona kruszwickiego 

Stanisława Cieńskiego. Decyzja o konfiskatach zapadła w obozie pospolitego ruszenia pod 

 
330 W pierwszej połowie XV w. poborem do pospolitego ruszenia zajmował się starosta. Wojskowe funkcje 

kasztelana oraz wojewody zaczęły ujawniać się w Wielkopolsce dopiero na przełomie XV i XVI w. z 

jednoczesnym ograniczeniem kompetencji aparatu starościńskiego w tym zakresie. A. Gąsiorowski, Pobór do 

pospolitego ruszenia 1433 roku w Wielkopolsce, KH 1969, R. 76, z. 1, s. 135. 
331 K. Ginter, op. cit., s. 232, 235. 
332 Ibidem, s. 225. 
333 „Quatinus ipsum permittatis cum armis et ceteris rebus, equis et valisys libere et secure”. Dokumenty 

kujawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wieku, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1887, s. 171. 
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Chełmem334. Z kolei w 1459 r., za niestawiennictwo na wyprawie wojennej przed starostą 

generalnym w Kcyni, również zastosowano karę konfiskaty majątku. Kazimierz 

Jagiellończyk, zwołując na dzień 24 czerwca 1465 r. do Opok pospolite ruszenie z 

Wielkopolski i powiatu kaliskiego przeciwko Krzyżakom, w razie niedopełnienia tego 

obowiązku groził karą śmierci oraz konfiskatą majątku. Warto zauważyć, że w czasie wojny 

trzynastoletniej beneficjentami konfiskat za niestawiennictwo na pospolitym ruszeniu były 

osoby prywatne, a więc dobra te nie powiększały domeny królewskiej335. 

W dniu 31 stycznia 1472 r. Kazimierz Jagiellończyk nakazał osobiste stawienie się 

szlachty na zjazd w Piotrkowie w celu wzięcia udziału w wyprawie wojennej. Za 

niestawiennictwo odebrano wówczas dobra 42 osobom. Konfiskaty objęły także majątki osób, 

które nie wzięły udziału w wyprawie na Śląsk w 1474 r. Ze względu na fakt, iż szlachta 

mogła wówczas sprawować urzędy wójta bądź sołtysa, konfiskaty połączone były również z 

utratą tych godności336. 

 Poza wspomnianymi już Statutami Kazimierza Wielkiego należy przywołać, 

represyjny w swoich założeniach, Statut Piotrkowski, uchwalony przez sejm walny w 1477 r. 

Obligował on obowiązaną do służby wojskowej szlachtę: „aby się każdy ukazał a postawił na 

miejscu i na dzień naznaczony i ustawiony pod straceniem gardła i majętności”337. Ponieważ 

dokument ten szafował niezwykle surowymi karami wobec stanu szlacheckiego, można 

przypuszczać, że z tego powodu, w dobie zdecydowanego wzrostu uprawnień tej warstwy, nie 

pojawił się w oficjalnych źródłach prawa w późniejszym okresie (m.in. w Statucie 

Łaskiego)338. 

Konfiskata majątków tytułem nieobesłania pospolitego ruszenia u schyłku XV w. 

doznawała licznych słabości. W wielu wypadkach przy akcie darowizny nie zaznaczano 

powodu, dlaczego dane dobra zostały odebrane. Miały też miejsce liczne pomyłki. Wiele 

spraw kończyło się uniewinnieniem, w związku z czym zarzuty oskarżenia o 

niestawiennictwie na wyprawie okazywały się często bezpodstawne. Król nierzadko ogłaszał 

konfiskatę i wystawiał darowizny w sposób bezwiedny. Korzystała z tego szlachta, masowo 

donosząc o prawdziwych lub rzekomych przypadkach niedopełnienia obowiązku służby 

 
334 W przypadku Jana Naczkowskiego niedługo później okazało się, że konfiskata jego majątku została 

orzeczona bezpodstawnie, gdyż znaleźli się świadkowie, którzy potwierdzili jego stawiennictwo na wyprawie 

wojennej. 
335 K. Ginter, op. cit., s. 227, 235–237. 
336 Ibidem, s. 237–238. 
337 Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku, oprac. S. Kutrzeba, Oświęcim 2017, s. 28. 
338 L. Kania, Przegląd i charakterystyka źródeł wojskowego prawa karnego w dawnej Polsce na tle dziejów 

polskich sił zbrojnych (do 1795 r.) – rys historyczny, „Studia Lubuskie” 2005, nr 1, s. 33. 
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wojskowej. Tym samym można przyjąć, iż masowość konfiskat z tego tytułu była przede 

wszystkim dowodem nieefektywnego systemu kontroli nad wypełnianiem powinności 

szlacheckich w tym zakresie, który w dużej mierze został oparty na donosach339. 

W 1506 r. wydana została konstytucja Ordinatio bellicae motionis per Regem 

Alexandrum jako przykład tzw. artykułów obozowych pospolitego ruszenia. Za 

niedopełnienie obowiązku służby w pospolitym ruszeniu winny podlegał konfiskacie majątku. 

Dotyczyło to czterech kategorii sprawców: 

1. tych, którzy bezprawnie w ogóle nie wzięli udziału w pospolitym ruszeniu; 

2. tych, którzy nie odbyli służby zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc albo za 

późno przybyli na miejsce zgromadzenia, albo wcześniej niż należało opuścili swój 

huf; 

3. tych, którzy wprawdzie formalnie uczynili zadość służbie, lecz nie debite, tj. wystawili 

mniejszą liczbę żołnierzy lub gorzej uzbrojonych niż należało. 

Zgodnie z przepisami (iuxta statuta et laudum commune) cały majątek sprawcy przechodził 

na rzecz króla, który jednak nie zachowywał ich na własność, lecz je rozdawał. W procedurze 

pozbawienia majątku poprzestawano zwykle na doniesieniu, na mocy którego monarcha 

uznawał dobra jako przypadłe na jego rzecz. Następnie król wystawiał delatorowi dokument, 

w którym darował mu majątek, z których nie dopełniono służby, już jako majątek 

królewski340. 

 W tym miejscu warto wspomnieć o instytucji tzw. wytrębowania hasła, która pojawiła 

się na obszarze Korony w pierwszej połowie XVI w. Wprowadzała ona szczególny, 

zaostrzony reżim prawny podczas nocnego czuwania. Trębacz odgrywał melodię, która 

oznaczała porę nocną. Ponadto rozdawano wówczas hasła, które obowiązywały przez 

następną dobę. Ten nadzwyczajny stan obowiązywał nie tylko na terenie obozu, lecz także 

obejmował jego najbliższe otoczenie. Dla przykładu, szynkarze, którzy przebywali poza 

bramami obozowymi, mieli zakaz sprzedaży napojów alkoholowych. Lisowczykom 

konfiskowano trunki na rzecz pilnującego porządku strażnika. Gdyby w takich 

okolicznościach gospodarz dopuścił do rozruchów, podlegał karze śmierci341. 

 
339 K. Ginter, op. cit., s. 242–243. 
340 Materiały do dziejów pospolitego ruszenia z l. 1497 i 1509, [w:] Archiwum Komisji Historycznej, oprac. S. 

Kutrzeba, t. 9, Kraków 1902, s. 251–252; K. Łopatecki, Organizacja, prawo i dyscyplina w polskim i litewskim 

pospolitym ruszeniu (do połowy XVII wieku), Białystok 2013, s. 90. 
341 K. Łopatecki, Instytucja „wytrębowania hasła” w wojskach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, „Białostockie 

Teki Historyczne” 2005, t. 3, s. 75, 77, 82–83, 87. 
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Prawo wojskowe stanowiło swoiste lex specialis prawa ziemskiego w Koronie342. Do 

1. połowy XVII w., kiedy to miały miejsce zasadnicze reformy kodyfikujące i ujednolicające 

prawo wojskowe, procesy odbywały się przed sądami wojewodzińskimi pospolitego ruszenia. 

Uznając winę oskarżonego, co do zasady zasądzały one odszkodowanie na rzecz powoda oraz 

ewentualnie grzywnę o charakterze publicznym. Gdy skazany nie mógł uiścić kary 

finansowej, wówczas następowała konfiskata jego majątku. Sąd wojewodziński mógł jednak 

wydać specjalny wyrok (pignoratio decreta), w którym oznaczał górną granicę zajęcia mienia 

do wysokości zasądzonej kary343. 

W praktyce największym beneficjentem konfiskat w XVI w. byli wojewodowie ze 

względu na swój szczególny udział w organizacji pospolitego ruszenia, w ramach którego 

niestawiennictwo skutkowało orzeczeniem takiej kary344. Co do zasady majątek zabrany 

przypadał zazwyczaj delatorom, którymi byli przede wszystkim najważniejsi urzędnicy 

ziemscy, ale i magnaci, spośród których część trudniła się polowaniem na szlacheckich 

dezerterów345. W rzeczywistości korzyści z tytułu konfiskat wcale nie należały do króla, gdyż 

ten miał jedynie prawo wyboru beneficjenta spośród kilku donosicieli346. 

Karność pospolitego ruszenia była zabezpieczana przede wszystkim przez 

kasztelanów, którzy w istotnym stopniu przejęli sprawowanie wojskowego wymiaru 

sprawiedliwości od króla (jako najwyższego sędziego), podobnie jak hetmani zyskali tego 

rodzaju uprawnienia odnośnie do wojsk regularnych. Kasztelanowie ponosili 

odpowiedzialność za właściwą organizację kampanii wojennej na obszarze powiatu, jak 

również ponosili odpowiedzialność majątkową za szkody wyrządzone przez podwładnych, a 

także mogli zostać ukarani przez króla za niedbalstwo347. 

W 1555 r. w Prusach Książęcych, a więc na obszarze lennym wobec Rzeczypospolitej, 

ukazały się artykuły dla wojsk pieszych Albrechta Hohenzollerna. Art. 5 obligował 

wszystkich żołnierzy do podania prawdziwego („chrzestnego”) imienia, nazwiska oraz 

miejsca urodzenia. Za podszywanie się pod inne osoby groziły kary w postaci śmierci, 

konfiskaty mienia oraz utraty czci. Tego rodzaju rozwiązanie doprowadziło do pozytywnych 

 
342 S. Grodziski, Z dziejów staropolskiej kultury prawnej, Kraków 2004, s. 191. 
343 K. Łopatecki, Organizacja, prawo i dyscyplina…, s. 66, 68. 
344 A. Borzemski, op. cit., s. 26–27. 
345 A. Wyczański, Z dziejów reform skarbowo-wojskowych za Zygmunta I. Próby relucji pospolitego ruszenia, 

„Przegląd Historyczny” 1952, t. 43, nr 2, s. 291. 
346 A. Borzemski, op. cit., s. 26. 
347 L. Kania, op. cit., s. 36–37. 
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rezultatów, gdyż sporządzenie dokładnych popisów ograniczyło ten przestępczy proceder, jak 

również zapobiegało przechodzenia pomiędzy rotami żołnierskimi348. 

Z kolei obszerny art. 6 powyższego dokumentu poświęcony został przestępstwu 

dezercji. Za jej popełnienie groziła kumulatywna kara w postaci śmierci oraz konfiskaty 

majątku, a ponadto sprawiedliwość mógł wymierzyć każdy, co w praktyce oznaczało, iż 

przestępca stawał się także wyjęty spod prawa. Co więcej, sprawca dezercji nie mógł liczyć 

na jakiekolwiek legalne schronienie, gdyż nie obowiązywało wobec niego prawo azylu349. 

Wprowadzono także odpowiedzialność dyscyplinarną żołnierzy za samowolne oddalenie się 

od wyznaczonych miejsc na leża lub podczas tzw. ciągnienia (art. 21). W pierwszym 

przypadku groziła za to konfiskata mienia, a także śmierć cywilna. Drugi przypadek, 

traktowany jako łagodniejsza forma dezercji, karany był utratą wszelkich dóbr ruchomych, z 

wyłączeniem jednak rynsztunku wojskowego, gdyż zamiarem ustawodawcy było, aby 

skazany miał nadal kontynuować służbę wojskową. Z kolei utrata ruchomości miała stać się 

zachętą dla osób powołanych do wyłapywania dezerterów350. 

Ważnym dokumentem był uniwersał poborowy piotrkowski z 1567 r., który określił 

prawa i obowiązki rotmistrza, z jednej nadając mu szerokie uprawnienia sądownicze, z 

drugiej zaś rozciągając jego odpowiedzialność za nieprzestrzeganie dyscypliny wojskowej 

przez żołnierzy351. Rotmistrzów uprawniono do decydowania o konfiskacie części żołdu, z 

czego miały być zaspokajane kary oraz szkody wyrządzone działalnością roty. Czas jego 

jurysdykcji nad wojskiem obejmował okres od momentu rozpoczęcia formowania oddziału aż 

do jego rozpuszczenia po powrocie do rodzimego województwa352. 

Artykuły wojskowe, wydane przez hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego 

pod Pskowem w 1582 r., nakazywały żołnierzom stawianie się w określonych rotach, zgodnie 

z poleceniami hetmańskimi, pod groźbą utraty czci i żołdu (art. 5)353. W tym samym roku w 

Bielsku Zamoyski wydał „Porządek w ciągnieniu leż”, zgodnie z którym na pułkownikach i 

rotmistrzach spoczywała odpowiedzialność za utrzymanie dyscypliny żołnierskiej, określonej 

przez hetmana. W razie niedopełnienia tych obowiązków mieli oni być karani utratą 

 
348 K. Łopatecki, „Disciplina militaris” w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku, Białystok 2012, s. 

485, 487. 
349 Ibidem, s. 487. 
350 Ibidem, s. 487–488. 
351 VL, t. 2, s. 76–77. 
352 K. Łopatecki, „Disciplina militaris”…, s. 73–74. 
353 Polskie ustawy…, s. 159. 
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stanowiska oraz żołdu (art. 9)354. Kolejnym istotnym dokumentem w zakresie 

odpowiedzialności dyscyplinarnej żołnierzy były artykuły hetmańskie Jana Zamoyskiego z 

1593 r. Przepisy przez niego stworzone pozwoliły m.in. na ochronę mieszkańców 

Rzeczypospolitej w czasie operacji militarnych. Art. 22 zakazywał konfiskowania przez armię 

na potrzeby wojenne wozów z jakimkolwiek dobytkiem355. 

Istotne zadania, w zakresie ściągania należności na cele wojenne, leżały w gestii 

szafarzy i poborców podatkowych. Ich zadania były na tyle odpowiedzialne, że zarówno sejm 

walny warszawski (1590–1591), jak i krakowski (1595) uchwaliły w swych konstytucjach, iż 

jakakolwiek defraudacja zebranych funduszy miała skutkować karą konfiskaty całego 

majątku tychże urzędników356. 

Narastający problem kozacki miał swoje odzwierciedlenie w konstytucji sejmu 

walnego warszawskiego z 1609 r. „O Kozakach Zaporowskich”, w którym specjalnie wysłani 

na Ukrainę komisarze mieli, w porozumieniu ze starostami, pilnować, aby „sprawiedliwość 

ukrzywdzonym z Kozaków uczynili, miasta nasze od jurysdykcji i opresji oswobodzili”. W 

przeciwnym razie, jeżeli ktoś z komisarzy dopuściłby się tego rodzaju zdrady, miał zostać 

ukarany śmiercią oraz konfiskatą majątku357. 

Od wydania III Statutu Litewskiego w prawie ziemskim posiłkowo zaczęto stosować 

artykuły hetmańskie, które uchwalono w 1609 r.  Do III Statutu (art. 10 rozdziału II), dodano 

art. 28 i 29 rozdziału I artykułów hetmańskich, które dookreślały znajdującą się w Statucie 

sankcję. Zgodnie z tym przepisem żołnierz, któremu przydzielono konia, nie mógł go ani 

sprzedać, ani używać w innych celach bez zgody hetmana pod groźbą utraty żołdu. Podobnie 

rozszerzono art. 15 rozdziału II Statutu, który traktował o zakazie pożyczania koni, broni i 

munduru w czasie wojny pod karą konfiskaty tych rzeczy. Rozszerzono go o art. 29 rozdziału 

I artykułów hetmańskich, gdzie za powyższe przestępstwo pożyczkodawca i pożyczkodawca 

powinni siedzieć na kole358. Z kolei art. 14 rozdziału II Statutu, dotyczący dezercji z pola 

 
354 Ibidem, s. 162. 
355 Polskie ustawy…, s. 308; K. Łopatecki, „Disciplina militaris”…, s. 258. 
356 VC, t. 2, 1550–1609, vol. 2, 1587–1609, s. 190–191, 224–225. 
357   „Miasta też nasze i mieszczanie chcemy, aby się pod ich [Kozaków] jurysdykcje nie podawali i synom 

swym tego czynić nie pozwalali, sub amissione bonorum et poena capitis. Ciż starostowie nasi przestrzegać i 

egzekwować będą powinni”. VL, t. 2, s. 465. 
358 „Konia popisanego przefrymarczać albo sprzedawać nie ma bez dozwolenia hetmańskiego albo 

rotmistrzowskiego i kto by przy popisie inszego konia stawił nie tego, którego pierwej popisał, a nie pokazał 

tego dowodnie, że ten koń przygodnie jako odszedł, tedy mu nań służba nie pójdzie i jeśliby już wziął pieniądze, 

zaraz je powinien będzie wrócić. Także jeden drugiemu ani konia, ani żadnego innego rynsztunku pożyczać nie 

ma; kto by się tego ważył, tak ten, co pożyczy, jak i ten, u którego pożyczono, siedzeniem na kole ma być 

karan”. Polskie ustawy…, s. 182; K. Łopatecki, „Disciplina militaris”…, s. 639–640. 
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bitwy, został uzupełniony o art. 35 artykułów hetmańskich: „Kto by z bitwy uciekał, może go 

każdy zabić, a gdy takowy ujdzie, tedy bezecny będzie”. Oznaczało to, że każdy może go 

bezkarnie zabić, a będąc oskarżony przez hospodara, w drodze jego wyroku, mógł on zostać 

pozbawiony całego majątku359. Należy jednak nadmienić, iż powyższe dopełnienia 

znajdowały się w przypisach do artykułów statutowych, które wskazywały tylko na inne 

pokrewne przepisy, m.in. z prawa koronnego, nie stanowiąc jednak integralnych części 

samych przepisów statutowego360. 

Konstytucja sejmowa „Pospolite ruszenie” z 1620 r. określiła sankcję w postaci 

konfiskaty majątku dla wszystkich tych, którzy nie stawili się na pospolitym ruszeniu po 

trzykrotnym rozpuszczeniu wici, za wyjątkiem osób ekscypowanych z tego obowiązku na 

mocy odrębnych uprawnień361. Także w 1620 r., odwołując się do konstytucji Disciplina 

militaris z 1590 r., nadano hetmanom pełną władzę w zakresie kompetencji sądowniczych, za 

wyjątkiem jednak m.in. utraty szlachectwa czy konfiskaty majątku362. W 1622 r. natrafiło to 

jednak na silny sprzeciw dużej części żołnierzy, którzy domagali się przywrócenia mocy 

konstytucjom z lat 1591 i 1593, co w praktyce miało oznaczać konieczność powrotu do 

kolegialnego sądzenia szlachty za przestępstwa wojenne363. 

W 1620 r. została uchwalona konstytucja sejmowa „O żołnierzu”, która miała 

przeciwdziałać zjawisku zbytku w armii. Zgodnie z nią za posiadanie w rynsztunku złota albo 

srebra następowała utrata żołdu364. Z kolei w konstytucji „Opisanie milicji regularnej cum 

disciplina militari wojsk Koronnych” z 1710 r. sformułowano obowiązek przebywania 

rotmistrzów albo poruczników przy swoich chorągwiach. Jeśli zaś oddaliliby się od nich, bez 

uprzedniego powiadomienia hetmana wielkiego koronnego (lub pod jego nieobecność 

hetmana polnego koronnego), to groziła im za to utrata funkcji oraz żołdu365. 

 
359 Polskie ustawy…, s. 190; K. Łopatecki, „Disciplina militaris”…, s. 640–641. 
360 K. Łopatecki, „Disciplina militaris”…, s. 640. 
361 VL, t. 3, s. 177. 
362 „Utwierdzamy przy tym wszystkie prawa, także i konstytucją anni 1590 de disciplina militari, in toto 

reasumujemy i hetmanom naszym zupełną moc i władzę według prawa dajemy”. VL, t. 3, s. 181. 
363 „Prosimy W. Kr. Mci […], abyś władzę hetmańską, ile w sądach kryminalnych, gdzie żołnierzowi o uczciwe 

albo o gardło idzie, do praw i wolności dawnych […] przywrócić raczył, żeby się bardzo severitas hetmańska 

[…] nie rozciągała, gdyż w wolnej Rzplitej urodziwszy się w stanie wolnym szlacheckim, jeśli przez W. Kr. M 

bez senatu sądzeni, ani przez przekonania imani być nie możemy pogotowiu od namiestników W. Kr. Mci; oto 

jednak prosimy, aby dekreta hetmańskie według dawnych praw i zwyczajów wagę swą miały”. Punkta od 

wojska podane do sejmu 1622 r., [w:] Pamiętniki historyczne, t. 2, wyd. L. Hubert, Warszawa 1861, s. 5–6. Zob. 

też K. Łopatecki, „Disciplina militaris”…, s. 647–648. 
364 „Zbytkom zapobiegając, postanawiamy, aby żaden żołnierz nie miał w rynsztunku na koniu złota albo srebra, 

zgoła nic, tylko od żelaza i rzemienia, sub poena amissionis stipendij”. VL, t. 3, s. 177. 
365 VL, t. 6, s. 90. 
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W 1621 r. na sejmie w Warszawie udało się uchwalić prawo o pospolitym ruszeniu, 

które zostało skodyfikowane w trzech odrębnych dokumentach366. Wprowadzono regulacje, 

zgodnie z którymi następowała konfiskata mienia szlachcica, który nie stawił się na 

pospolitym ruszeniu; wyjątek stanowiły osoby, które mogły znaleźć za siebie zastępstwo367. 

Regulacje te znalazły swoje praktyczne zastosowanie już w 1621 r., kiedy to rozpuszczone 

zostało pospolite ruszenie zwołane do Lwowa. Albrecht Stanisław Radziwiłł, jeden z 80 

senatorów świeckich, którzy przybyli do miasta, mając istotne poparcie szlachty oraz króla, 

postulował: „aby ktokolwiek ze stanu szlacheckiego okaże się nieobecny na powszechnej 

wyprawie, na następnym sejmie został jak najsurowiej ukarany”368. 

Konstytucja sejmowa z 1623 r. dodawała, że ktokolwiek przystąpił do jakichkolwiek 

buntów czy konfederacji szkodzących Rzeczpospolitej, miał zostać wygnany z ojczyzny i 

pozbawiony czci. Ponadto ten szlachcic, który zabił buntownika, miał możliwość przejęcia na 

własność jego skonfiskowanych dóbr369. Konstytucja nakładała na rodziców obowiązek 

odwodzenia swoich dzieci do przystąpienia do konfederacji. Jeśli jednak byłoby to 

bezskuteczne, sukcesor zostawał wyłączony od dziedziczenia, jak również nie mógł pełnić 

żadnych urzędów publicznych370. Konstytucja z 1624 r. rozciągnęła te postanowienia na 

obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego371. 

Istotnym aktem prawnym, wydanym prawdopodobnie na przełomie 1632/1633 r., był 

„List artykułów żołnierskich” Władysława IV. W art. 47 wprowadzono zakaz służby 

wojskowej na rzecz obcych państw – niezależnie, czy nieprzyjacielskich, czy sojuszniczych, 

bez względu na jakiekolwiek okoliczności temu towarzyszące. Za jego złamanie groziła kara 

konfiskaty całego żołdu, jak i majątku. Przepis ten miał za zadanie przeciwstawić się 

zjawisku, które polegało na dostawaniu się żołnierzy do niewoli, a następnie przechodzeniu 

ich na stronę wroga372. 

W lutym 1633 r. w Wielkim Księstwie Litewskim, pod Krasnem, w związku z 

odsieczą Smoleńska, hetman polny litewski Krzysztof Radziwiłł wydał artykuły wojskowe. 

Stanowiły one jeden z najobszerniejszych aktów prawnych w tej materii w historii 

Rzeczpospolitej. W art. 27 ograniczono regułę zaciągu towarzyskiego, zgodnie z którą 

 
366 VC, t. 2, s. 312, 313. 
367 Ibidem, s. 326. 
368 A.S. Radziwiłł, Pamiętnik, t. 2, 1637–1646, oprac. A. Przyboś, R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 265. 
369 „A to przy tym przydajemy, jeżeliby kto takowego Konfederata i swawolnika albo którego i ich Starszego 

zabił, nie tylko mu to impune ma cedere, ale też w dobra jego po nim sukcedować będzie”. VL, t. 3, s. 216–217. 
370 Polskie ustawy…, s. 170–171. 
371 Ibidem, s. 171. 
372 K. Łopatecki, „Disciplina militaris”…, s. 505, 516. 
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pocztowi znajdowali się pod bezpośrednim zwierzchnictwem swoich towarzyszy. Przepis ten 

zabraniał im wykorzystywania pocztowych oraz ich koni w celach innych niż militarne. 

Pocztowi stawali się odtąd pełnoprawnymi żołnierzami od momentu ich popisu (spisu), a 

jednocześnie ich czeladź była immanentną częścią czeladzi. Złamanie art. 27 obwarowane 

było sankcjami pod postacią wydalenia z wojska oraz konfiskatą całości pocztu. Były to 

działania, które zmierzały do ograniczenia pozycji towarzyszy w autoramencie 

narodowym373. 

Następnymi istotnymi aktami prawnymi, które ujrzały światło dzienne 

prawdopodobnie między sierpniem a październikiem 1635 r. w związku ze spodziewanym 

wznowieniem polsko-szwedzkich walk w Inflantach, były kolejne artykuły wojskowe wydane 

przez hetmana Krzysztofa Radziwiłła. Stworzył on de facto pełen katalog przestępstw 

wojskowych, odpowiednio surowo je penalizując374. W art. 9 ustanowiono, iż za wszelkie 

oszustwa przy spisie groziła kara konfiskaty dóbr ruchomych przy jednoczesnym usunięciu z 

wojska375. Przestępstwo to najczęściej było dokonywane poprzez podawanie fałszywych 

danych osobowych, a przeciwdziałanie temu procederowi miało na celu uniemożliwienie 

przechodzenia żołnierzy pomiędzy rotami376. 

Z kolei w 1648 r. w obozie pod Hłuskiem hetman polny Wielkiego Księstwa 

Litewskiego, Janusz Radziwiłł, wydał obszerne artykuły wojskowe, zgodnie z którymi: 

„każdy towarzysz husarski, jako i kozacki, ma mieć rydel, motykę i siekierę przy wozie, bo 

kto by nie miał, ten za to na jednego konia ćwierć traci” (art. 29). Artykuły zabraniały także 

przebywać kupcom i szynkarzom przy chorągwi pod groźbą utraty przez nich towaru i „nadto 

karaniu z wynalazku hetmańskiego” (art. 30). Radziwiłł obligował także swoich żołnierzy, 

aby każdego dnia wszystkie poczty były obsadzone pod właściwymi chorągwiami. Za 

niewykonanie tego polecenia żołnierz: „quantoties żołd na konia jednego, to jest żołd 

pięćdziesiąt, traci, czego rotmistrz, porucznicy, doglądać, hetmanowi donieść, sub poena 

solutionis de suo, gdzieby o to nie dbali, a hetman od kogo inszego był przestrzeżony” (art. 

46). Artykuły ustanawiały surowe, kumulatywne kary za dezercję, bowiem: „Kto by z bitwy 

uciekł, gardło, poczciwość i zasługi albo poczet traci, a jeśliby uszedł, bezecnym zostanie i 

 
373 Ibidem, s. 419, 424. 
374 Ibidem, s. 428–430, 438. 
375 Polskie ustawy…, s. 236. 
376 K. Łopatecki, „Disciplina militaris”…, s. 439. 
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wolno go komu zabić. Temuż karaniu podlega, kto by dobrowolnie albo swawolnie potrzeby 

omieszkał” (art. 59)377. 

Konstytucja sejmu warszawskiego z 1649 r. „O wybieraniu stacji żołnierskich” została 

uchwalona w celu przeciwdziałania nadużyciom żołnierzy, którzy przy okazji stacjonowania 

we wsi czy miasteczku nierzadko wyzyskiwali miejscową ludność. Precyzowała ona, że 

żadna chorągiew nie może wybierać więcej ze stacji niż 6 zł z łanu osiadłego, określonych 

według kwitów poborowych, pod groźbą utraty żołdu. W przypadku zaś dóbr dziedzicznych 

szlacheckich żadne stacje nie mogły być wyciągane, pod rygorem infamii378. 

Sejm walny w XVII w. wydał kilka konstytucji odnoszących się do Tatarów. I tak w 

1607 r., w razie potrzeby Rzeczypospolitej, musieli oni, zgodnie z uniwersałami hetmańskimi, 

służyć w czasie wojny, jak również nie mogli brać listów przypowiednich na rotmistrzostwo, 

pod rygorem utraty majętności379. Konstytucja z 1628 r. nakazywała Tatarom, aby nie 

przeszkadzali w rewizji swoich majątków, które zostały im uprzednio podarowane za służbę 

wojskową. Za ukrywanie dóbr przed urzędnikami królewskimi groziła ich konfiskata380. Z 

kolei konstytucja sejmowa z 1650 r. zobowiązywała Tatarów do stawienia się w wojsku 

Rzeczypospolitej w odpowiednim rynsztunku pod groźbą konfiskaty dóbr381. W 1658 r. 

powtórzono te wymagania, rozszerzając powyższą karę na wszystkich tych, którzy bez zgody 

króla kupowali majątki od Tatarów382. 

 
377 Polskie ustawy…, s. 265–266, 268. 
378 VL, t. 4, s. 129–130. Więcej na temat nadużyć żołnierskich w tym zakresie, również w świetle przykazań 

Dekalogu, zob. S. Starowolski, Zguba Ojczyzny stacyja, wyd. F. Cezary, Kraków 1649, s. 1–11. 
379 VL, t. 2, s. 450–451. 
380 „Widząc być wielką szkodę Rzeczpospolitej w ujmie powinności i służby Tatarskiej, z dóbr które Tatarom od 

świętej pamięci Przodków naszych są nadane na służbę wojenną, przez zabranie i skupienie majętności tych 

Tatarskich od różnych osób Wielkiego Księstwa Litewskiego, zesłaliśmy byli na rewizję tych dóbr […]. Lecz ta 

rewizja do skutku nie przyszła, dla niestawienia się na miejsce i czas naznaczony tych, którzy te dobra trzymają i 

pomienionym Rewizorom naszym uczyniwszy tylko protestacje, rozjechać się przyszło. Przetoż znowu powagą 

Sejmu teraźniejszego, to wzwyż pomienione osoby […] do rewidowania i lustrowania tych Tatarczyn 

naznaczamy. Chcąc to mieć po nich, w czym wiarę i sumienie ich obowiązujemy, aby wszelkiego starania i 

pilności przyłożyli, żeby nikt pod żadnym pretekstem, tytułem i wolnością szlachecką, dóbr tych nie okrywał: 

którą lustracją na Sejm da Bóg przyszły przywieść Nam mają, gdzie też i ci którym to zadano będzie, iż 

majętności Tatarskie trzymając, powinności z nich nie pełnią, stanowić się powinni będą pod utraceniem tychże 

majętności”. VL, t. 3, s. 279–280. 
381 „Według praw dawnych i ostatniej rewizji, nie wymawiając się służbą naszą w wojsku […] i do obozu za 

uniwersałami Wielmożnego Hetmana stanowić w porządku dobrym i z rynsztunkiem porządnym powinni sub 

poena confiscationis bonorum”. VL, t. 4, s. 160. 
382 „Tatarowie wszyscy z majętności swoich służbę wojenną powinni za listami i rozkazaniem Królewskim albo 

hetmańskim tam, gdzie im od Hetmana rozkazano i naznaczono będzie, pod utraceniem wszystkich majętności i 

włości swoich. Taż powinność i też peny na tych wszystkich extenduntur, którzy u Tatarów majętności bez 

konsensu Królewskiego pokupili. O co forum każdemu, lub za Dworem Królewskim, lub w Trybunale być ma”. 

Ibidem, s. 242. Więcej na temat obowiązku służby wojskowej Tatarów w świetle prawa do posiadania ziemi zob. 

J. Sobczak, Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, Warszawa, Poznań 1984, s. 

80–96. Na temat służby wojskowej Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim zob. A.B. Zakrzewski, Służba 
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Wśród uchwał sejmowych z 1674 r. znalazło się postanowienie, które przewidywało 

raczej sekwestr niż konfiskatę dóbr należących do retentorów, z których wojsko miało samo 

wyegzekwować należny sobie żołd383. Z kolei w 1676 r. sejm wydał konstytucję „Pospolite 

ruszenie”, w której: „chcąc securitati Reipublicae sufficienter providere […]. Absentes w 

generalnym obozie osądzeni być powinni i dobra ich in communem fiscum na zapłatę wojsku 

obrócone będą”384. 

W 1775 r. w „Artykułach wojskowych dla generałów i oficerów” znalazły się 

przepisy, zgodnie z którymi za niejawne utrzymywanie korespondencji z wrogiem lub 

wchodzenie z nim w porozumienie sprawca miał być karany jako zdrajca Ojczyzny „na czci, 

życiu i fortunie”. Zgodnie z postanowieniami XVIII-wiecznych regulaminów wojskowych, 

oficer schodzący z warty przed zluzowaniem miał być skazany na karę aresztu w fortecy na 

okres dwóch i pół miesiąca, a jego żołd miał być przekazywany do kasy inwalidów385. 

W 1788 r., podczas obrad Sejmu Czteroletniego, uchwalono ustawę „Komisja 

Wojskowa”, zgodnie z którą członkowie wchodzący w skład tego nowo powołanego organu 

odpowiadali karnie zarówno za użycie wojska do prowadzenia wojny zaczepnej, jak i 

zaniechanie działań obronnych wobec najazdu nieprzyjaciela oraz skierowanie oddziałów 

wojskowych w celu niedopuszczenia do odbycia obrad sejmowych. Za tego rodzaju 

działalność członkom Komisji Wojskowej Koronnej groziła nawet kara w postaci konfiskaty 

majątku na rzecz skarbu Rzeczpospolitej386. 

Można zatem uznać, że w przedrozbiorowym wojsku Rzeczpospolitej szlacheckiej w 

użyciu była klasyczna konfiskata całości majątku żołnierza, a także utrata przez niego żołdu. 

Należy stwierdzić, że ta druga sankcja była bliższa konfiskacie oznaczonej części mienia niż 

przepadkowi, bowiem nie miała ona materialnego związku z popełnionym przestępstwem. Z 

drugiej jednak strony, co widać na powyższych przykładach, żołd sprawcy nierzadko był 

przekazywany konkretnie oznaczonym podmiotom, które uzyskiwały wymierną korzyść 

materialną z przestępstwa dokonanego przez osobę trzecią. Nie można zatem mówić tutaj o 

legalnej formie zadośćuczynienia dla poszkodowanego. 

 
wojskowa Tatarów w Wielkim Księstwie Litewskim (XVI-XVIII w.), [w:] Istorios akiraičiai, red. A. Dubonis, Z. 

Kiaupa, E. Rimša, Vilnius 2004, s. 127–141. 
383 „A skarb dobra retentorów contravenientium na komisji osądzonych przez dworzanina przy poborcach 

konfiskować i one w zasługach za dekretami komisji deputatom od chorągwi naznaczonym podawać ma”. VL, t. 

5, s. 125. Por. K. Góźdź-Roszkowski, O obowiązku…, s. 154. 
384 VL, t. 5, s. 169. 
385 W. Organiściak, Kodeksy wojskowe w Polsce roku 1775, Katowice 2001, s. 139–140. 
386 VL, t. 9, s. 58. W Komisji Wojskowej zasiadało: 4 hetmanów (kolejno), 3 senatorów, 9 posłów oraz 5 

wojskowych lub cywilno-wojskowych. W. Kalinka, Sejm Czteroletni, t. 1, Kraków 1880, s. 281. 
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4. Konfiskata w prawie miejskim i wiejskim 

 

W średniowiecznym prawie miejskim, na gruncie Zwierciadła Saskiego (Speculum 

Saxonum), konfiskata miała charakter początkowo sankcji dodatkowej, gdyż ani kara śmierci, 

ani traktowane pod tym względem tożsamo popełnienie samobójstwa, nie pociągały za sobą 

automatycznie pozbawienia majątku387. Zajęcie mienia miało także swój specyficzny aspekt 

ze względu na jego mieszany charakter. Groziło ono bowiem krewnobójcom, wraz z 

pozbawieniem prawa do spadku, w momencie gdy nie uiścili oni w ciągu roku mulkty 

sędziemu w zastępstwie za właściciela zasekwestrowanego sądownie mienia388. 

Nieco inaczej rzecz się miała w Ius Municipale, które wprowadzało wiele istotnych, 

niekiedy nawet nowoczesnych, zmian wprowadzonych do miast lokowanych na prawie 

magdeburskim389. Art. XXVI ust. 3 określał wyjątki od swobody zasady dziedziczenia. 

Majątek spadkowy przechodził na rzecz skarbu Rzeczpospolitej, a nie spadkobierców w 

trzech przypadkach. Po pierwsze, jeżeli okazałoby się, że spadkodawca „przeciwko Rzeszy 

albo państwu zdradę uczynił, a to by nań dowiedziono i w tym by umarł”. Po drugie, jeśli 

trwałby w wywołaniu przez rok i 6 tygodni. Wreszcie po trzecie, w sytuacji, w której 

popełniłby samobójstwo z obawy przed czekającą go karą390. Odmienne konsekwencje 

przynosiła następująca sytuacja: „Ale jeśliby się kto zabił z myślenia, z gniewu, z choroby – 

jako są ci, którzy od rozumu odchodzą, szaleni, błędni [chorzy psychicznie – J.S] – tych dobra 

nie do skarbu, ale na dziedzice przypadają”391. 

Porządek sądów i spraw miejskich prawa magdeburskiego w Koronie Polskiej 

podejmował materię, recypowanych ze Zwierciadła Saskiego oraz Weichbildu (Ius 

Municipale), przepisów postępowania sądowego. W jego części 4. „O karności złoczyńców”, 

statuował swoistą, choć nienazwaną formę, przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa 

kradzieży – na rzecz prawowitego właściciela. Traktat ten napominał urzędników i katów, 

aby przypadkiem nie odzierali złodzieja z jego łupów, jednocześnie przywłaszczając je 

 
387 K. Koranyi, Wstęp, [w:] B. Groicki, op. cit., s. VI–VII. 
388 W. Maisel, Poznańskie prawo karne do końca XVI wieku, Poznań 1963, s. 157. 
389 Więcej na ten temat zob. M. Mikuła, Prawo miejskie magdeburskie (Ius municipale magdeburgense) w 

Polsce XIV–pocz. XVI w. Studium o ewolucji i adaptacji prawa, Kraków 2017. 
390 P. Szczerbic, Ius municipale, to jest prawo Miejskie Majdeburskie, nowo z łacińskiego i z niemieckiego na 

polski język z pilnością i wiernie przełożone, wyd. G.M. Kowalski, Kraków 2011, s. 133–134. 
391 Ibidem, s. 134. 
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sobie392. Powyższe zasady zostały przytoczone w ostatniej części tego artykułu w formie 

swoistego podsumowania: „Przeto urzędnicy winni by tego przestrzegać, aby tacy łupieżni 

słudzy byli karani, aby rzeczy kradzione przez nie odjęte własnemu panu były wracane”393. 

W Rejestrze do Porządku i Artykułów prawa magdeburskiego Bartłomiej Groicki 

zamieścił wyjaśnienie, jak należy rozumieć crimen laesae maiestatis. Zamach na zdrowie i 

życie monarchy, jego dobre imię, dochody, a także zdrada jego tajemnic skutkowała 

ćwiartowaniem sprawcy i konfiskatą całości jego majątku na rzecz władcy. Kara ta była 

rozciągana także za wspomniane zbrodnie wymierzone w senat (radę królewską). Ponadto 

rozszerzeniu ulegały zarówno krąg podmiotów, jak i strona podmiotowa przestępstwa w 

sposób następujący: „Ale i ci, którzy by tego radą albo jaką sprawą dopomagali; i owszem, 

dzieci po takich rodzicach spadku nie biorą, wszytkę ich majętność na króla zabierają, tylko 

ich przy gardle zostawują, jeśliby o onym spiknieniu nic nie wiedzieli; bo jeśli wiedzieli, a 

tego nie objawili, tedy także jako i główni buntownicy bywają karani. […] nie tylko uczynek, 

ale i wolą karzą, zwłaszcza gdyby […] z jakiego zwierzchniego uczynku jawna była”394. 

Konfiskata mienia, zgodnie z Postępkiem sądów około karania na gardle395, groziła za 

szereg najpoważniejszych przestępstw, w tym: 

1. za fałszowanie i psucie monety396; 

2. za spiski przeciwko państwu – obok kary śmierci i kary pozbawienia honoru397; 

3. za zgwałcenie zakonnicy – obok kary śmierci398; 

4. za oszustwa w grze oraz spekulacje – obok kar śmierci i kar pieniężnych – zakaz 

wykonywania zawodu399. 

Powyższe źródło regulowało również szczegółowe zasady zwrotu kradzionego mienia, 

które finalnie ulegały przez to przepadkowi na rzecz prawowitego właściciela. Obowiązek 

tymczasowego dzierżenia tych przedmiotów spoczywał na sędzim albo wójcie, którzy 

 
392 B. Groicki, op. cit., s. 203. 
393 Ibidem, s. 204. 
394 B. Groicki, Artykuły prawa magdeburskiego; Postępek sądów około karania na gardle; Ustawa płacej u 

sądów, red. K. Koranyi, Warszawa 1954, s. 180–181. 
395 Opracowanie na podstawie Constitutio Criminalis Carolina (1532), przetłumaczone i wydane przez B. 

Groickiego w 1559 r. 
396 Właścicielowi domu, w którym miał miejsce ten przestępczy proceder, konfiskowano jego nieruchomość. Za 

fałszowanie monet mniejszej wagi mieli być skazywani, w zależności od urodzenia, sprawowanego urzędu i 

wielkości zasług – na konfiskatę majątku, karę na zdrowiu albo śmierć. Za psucie pieniądza groziła sankcja 

kumulatywna, miarkowana również w zależności od ciężaru gatunkowego przestępstwa, w postaci kary 

konfiskaty i śmierci. Ibidem, s. 151. 
397 Ibidem, s. 183. 
398 Konfiskowany majątek przechodził wówczas na rzecz klasztoru, w którym żyła zakonnica. Ibidem, s. 252. 
399 Ibidem, s. 292–294. 
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następnie mieli je wydać osobie przedstawiającej dowód własności. Miało się to dziać: „nie 

oglądając się na to nic i że na niektórych miejscach ten obyczaj jest, że urząd takowe rzeczy 

sobie zachowywać, bo to jest rzecz niesłuszna”400. 

Różnego rodzaju odrębności terytorialne w epoce średniowiecza powodowały częste 

odstępstwa od powyższych zasad. Przykładem był choćby Poznań, gdzie kara konfiskaty 

majątku była stosowana relatywnie rzadko. Poznańska księga prawa magdeburskiego i 

miśnieńskiego, będąca systematycznym zbiorem prawa magdeburskiego, stwierdzała nawet, 

w przeciwieństwie do wyżej wspomnianych regulacji, że sankcji tej nie powinno stosować się 

wobec przestępstw podatkowych oraz fałszowania monety. Księga znała także karę, która 

polegała na częściowym zajęciu mienia. Przejawy tej instytucji można było odnaleźć choćby 

w przypadku zaniechania ochrony zagrożonej przez powódź grobli czy też przestępstwa 

krzywoprzysięstwa. Faktyczny przepadek części majątku różnił się od kary pieniężnej, gdyż 

konfiskacie podlegały wówczas ściśle oznaczone przedmioty, jak choćby: miecze, pieczywo, 

owies czy luksusowe szaty401. 

Praktyka poznańska znała także specyficzną formę przepadku połączonego z infamią, 

co groziło m.in. za podrobienie heretyckiego wydania książki, czego skutkiem było spalenie 

całego jej nakładu. Podobna kumulacja kar była też przewidziana jako dobrowolna sankcja za 

niedotrzymanie przysięgi pokoju. Prawo poznańskie przewidywało także samoistną formę 

przepadku, np. podrobionego wina, co skutkowało jego wylaniem. Było to efektem wydanego 

w 1580 r. zarządzenia wojewodzińskiego402. 

W prawie miejskim konfiskata majątku stosowana była za popełnienie przestępstw 

przeciwko miastu, częściowo także za fałszowanie towaru albo jego sprzedaż w miejscu do 

tego nieprzeznaczonym. Zajęciu podlegały wówczas również narzędzia służące do 

popełnienia przestępstwa, a więc kara ta miała charakter mieszany – częściowo zbliżony 

bowiem do przepadku403. 

Konfiskata w prawie miejskim okresu nowożytnego bazowała na tych samych 

podstawach, jak również zachowała swój ekstraordynaryjny charakter404. Kara ta groziła za 

fałszerstwa monety, a w lżejszej formie za krewnobójstwo (co skutkowało utratą prawa do 

 
400 B. Groicki, Postępek sądów…, s. 166. 
401 W. Maisel, op. cit., s. 158. 
402 Ibidem, s. 158–159. 
403 Ibidem, s. 159. 
404 Więcej na temat problematyki i statystyki kar wymierzanych za przestępstwa kryminalne w większych 

miastach (Kraków z Kazimierzem, Lublin, Poznań) zob. M. Kamler, Kary za przestępstwa pospolite w dużych 

miastach Polski w drugiej połowie XVI i pierwszej połowie XVII wieku, KH 1994, R. 101, nr 3, s. 25–39. 
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spadku) oraz samookaleczenie (konfiskata połowy majątku). W XVII w. znajdujemy 

konkretne przypadki, w których konfiskata była orzekana obok kary śmierci. Przykładem była 

choćby sytuacja, która miała miejsce w Nowym Sączu w 1624 r., kiedy to zajęto cały majątek 

Jakuba Trembskiego, który dodatkowo został skazany na zakopanie żywcem i przebicie 

palem za spędzenie płodu. Innym razem, w Przemyślu w 1696 r., skonfiskowano dobra 

ściętego tam gwałciciela i cudzołożnika, a następnie przekazano je na rzecz katedry 

grekokatolickiej405. 

Karę konfiskaty wyszczególnił w swym podręczniku dla sędziów miejskich Jakub 

Czechowicz, pisząc o występku kradzieży skarbu publicznego, do którego należało 

przestępstwo bicia fałszywej monety „której [grozi] kara na życiu, albo jeżeli ci, co takowy 

występek popełnili, pouciekali, tedy karą będzie naznaczona proskrypcja z Korony i 

konfiskata dóbr”. Podobnie konfiskata groziła za dokonanie samobójstwa w celu uniknięcia 

egzekucji oraz towarzyszącej jej konfiskacie majątku, a także w każdym przypadku za 

„crimen laesae Majestatis, crimen peculatus, kiedy kto rzecz jaką z kościoła, albo publiczną 

ukradł”406. 

Ponadto, zgodnie z podręcznikiem Czechowicza, kobieta dopuszczająca się 

cudzołóstwa, musiała przekazać cały swój posag mężowi. W przypadku wdowy, która po 

śmierci współmałżonka „rozpustnie albo lubieżnie żyła”, jej majątek był przekazywany jego 

pozostałym spadkobiercom407. W 1714 r. w Grodzisku karę konfiskaty mienia orzeczono 

zaocznie właśnie za przypadek cudzołóstwa, jednak ze strony mężczyzny, któremu, w razie 

jego złapania, miała być ona zamieniona na karę ścięcia408. W drugiej połowie XVIII w. sądy 

miejskie w Krakowie zdecydowały o konfiskacie majątku jedynie dwukrotnie – w 1765 i 

1775 r.409 

XVI-wieczne prawo chełmińskie410, silnie wzorujące się na rozwiązaniach Zwierciadła 

Saskiego, stanowiło, że ani kara śmierci, ani samobójstwo (w przeciwieństwie do Caroliny) 

 
405 M. Mikołajczyk, Przestępstwo i kara w prawie miast Polski południowej XVI–XVIII wieku, Katowice 1998, s. 

264. 
406 J. Czechowicz, Praktyka kryminalna to jest wzór rozważnego i porządnego spraw kryminalnych sądzenia, 

Chełmno 1769, s. 49, 73–74. 
407 Ibidem, s. 132–133. 
408 M. Mikołajczyk, op. cit., s. 265. 
409 M. Mikołajczyk, System kar w prawie miejskim w Polsce czasów Oświecenia (na przykładzie Krakowa w II 

połowie XVIII wieku), „Z Dziejów Prawa” 1996, t. 1, s. 131. 
410 Składały się na nie trzy kodyfikacje (tzw. rewizje): lidzbarska (1566), nowomiejska (1580), toruńska (1594), 

które wprawdzie nie stanowiły oficjalnego źródła prawa, ale znalazły uznanie w praktyce sądowej Prus 

Królewskich oraz Warmii. D. Janicka, Prawo karne w trzech rewizjach prawa chełmińskiego z XVI wieku, Toruń 

1992, s. 3. 
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nie pociągały za sobą konfiskaty majątku skazanego, który następnie dziedziczyła jego 

rodzina. Od tej zasady istniał jednak wyjątek, który przewidywała rewizja toruńska. W 

przypadku popełnienia zbrodni obrazu majestatu, wraz karą śmierci konfiskata mienia była 

obligatoryjna. Zajęcie majątku groziło także szlachcicowi za opór wobec czynności 

egzekucyjnych. W przypadku stawiającego opór mieszczanina istniała możliwość legalnego 

zastosowania samopomocy. Rewizje lidzbarska i nowomiejska zakładały także karę 

konfiskaty za zbezczeszczenie zwłok oraz wielokrotną lichwę. Rewizja nowomiejska, za 

popełnienie stręczycielstwa przez męża w stosunku do swojej żony, przewidywała szczególną 

karę utraty praw do jej majątku po jej śmierci. Za formę kwalifikowaną tego przestępstwa, 

czyli nakłaniania do nierządu członków swojej rodziny, wilkierze miast na prawie 

chełmińskim przewidywały konfiskatę majątku411. 

Prawo chełmińskie wyznaczało szeroki wachlarz kar za sfałszowanie monety: od 

konfiskaty majątku i zniszczenia (przepadku) przedmiotu przestępstwa, poprzez obcięcie ręki 

do kary śmierci dla mincerza, który wprowadził do obrotu dużą ilość fałszywych monet. 

Przepisy rewizji lidzbarskiej i nowomiejskiej przewidywały także zróżnicowany katalog kar 

za fałszowanie miar, wag i towarów: od najczęściej stosowanej grzywny, przez przepadek 

narzędzi przestępstwa, do kar cielesnych i więzienia. Z kolei rewizja toruńska za te 

przestępstwa zakładała, w zależności od wagi sprawy, nawiązkę pieniężną, karę więzienia 

albo chłostę z banicją, a dodatkowo także przepadek przedmiotu przestępstwa. Rewizje 

lidzbarska i nowomiejska za lichwiarstwo przewidywały trzykrotne upomnienie sprawcy, 

nakazujące także zwrot bezpodstawnie naliczonych odsetek, po czym orzekano ekskomunikę, 

a następnie chłostę pod pręgierzem i wygnanie z miasta. Cały majątek lichwiarza ulegał 

konfiskacie, a z uzyskanych stąd pieniędzy zwracano pokrzywdzonym niesłusznie uiszczone 

odsetki412. 

Prawo chełmińskie zawierało także wzmianki na temat tzw. Mitteban, czyli banicji 

cywilnej, która była stosowana jako kara za długi. Jeżeli nie zostały one uregulowane w ciągu 

35 dni, wówczas, po zignorowaniu wezwania do ich uiszczenia, cały majątek dłużnika był 

zajmowany. Jeśli sprawca w obrębie miasta nie posiadał nic, co mogłoby zostać 

skonfiskowane, należało wprowadzić go w stan proskrypcji do momentu uregulowania długu. 

Banicja cywilna mogła być także nałożona na fałszerza skryptu dłużnego413.  

 
411 Ibidem, s. 55, 82, 108. 
412 Ibidem, s. 123–125. 
413 P.M. Modrzyński, Średniowieczna proskrypcja z kręgu prawa chełmińskiego, „Meritum” 2016, t. 8, s. 79. 
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Rewizja toruńska odnosiła się także do sporządzania i rozpowszechniania obelżywych 

pism, czyli ówcześnie rozumianego przestępstwa zniewagi. Groziła za nie specyficznie 

rozumiana kara talionu, czyli odzwierciedlenie skutku, który autor paszkwilów chciał 

spowodować wobec ofiary. Przepisy zakładały także ich przepadek oraz publiczne spalenie 

przez kata414. 

Toruńskie wilkierze z XVII w. karały karą konfiskaty majątku albo wygnania za 

crimen laesae majestatis, które przybierało formę wszczynania kłótni i rozrób w czasach 

trudnych dla miasta, np. wojny czy epidemii. Ponadto, opuszczenie miasta w takich 

okolicznościach, skutkowało także konfiskatą całego majątku oraz pozbawieniem 

obywatelstwa miejskiego. Wilkierze miasta Torunia przewidywały również przestępstwo 

porwania siłą niewiasty w przypadku, gdyby jej rodzice lub opiekunowie nie wyrazili zgody 

na małżeństwo. Jeżeli do niego doszło, wówczas sprawca podlegał karze śmierci, a jego 

majątek w połowie przypadał na rzecz najbliższej rodziny, a drugą połowę otrzymywała 

poszkodowana kobieta415. 

Gdańskie wilkierze z XVII–XVIII w. przewidywały karę konfiskaty całego majątku w 

przypadku popełnienia najsurowszych przestępstw politycznych, w tym przede wszystkim 

zdrady, która pojmowana była szeroko jako przejście na stronę wroga, ale też okazywana mu 

pomoc czy nawet sympatia416. Stosowano także tzw. konfiskatę częściową, która w praktyce 

przybierała formę przepadku narzędzi czy owoców przestępstwa, a nawet ich części. 

Przykładem było tutaj naruszenie przez kupca przepisów o handlu, gdy za pierwszym razem 

orzekano konfiskatę (przepadek) ¼, przy recydywie połowy, a przy multirecydywie – całości 

towaru. W sytuacji, gdy sprzedane przedmioty zostały już wysłane i nie mogły zostać zajęte, 

obywatel gdański miał obowiązek uiścić ich równowartość pod groźbą kary pozbawienia 

wolności od 3 do 6 miesięcy, a w przypadku multirecydywy – pozbawienia obywatelstwa 

miejskiego417. 

Gdańskie wilkierze regulowały także problematyczną kwestię dotyczącą uchylania się 

od pracy. Za to przestępstwo, polegające na samowolnym albo przedterminowym 

opuszczeniu pracodawcy, w przypadku służby najemnej, przepisy przewidywały konfiskatę 

 
414 D. Janicka, op. cit., s. 129. 
415 W przypadku jednak, gdyby porwanie nastąpiło za zgodą niewiasty, lecz wbrew woli rodziców i opiekunów, 

to parę wydziedziczano i skazywano na wieczną banicję. T. Maciejewski, Wilkierze miasta Torunia, Poznań 

1997, s. 58, 61. 
416 T. Maciejewski, Przestępstwa przeciwko miastu w prawie Prus Królewskich, „Gdańskie Studia Prawnicze” 

2008, t. 19, s. 39. 
417 T. Maciejewski, Prawo sądowe w ustawodawstwie miasta Gdańska w XVIII wieku, Wrocław 1984, s. 129. 
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(przepadek) wynagrodzenia lub trzymiesięczny pobyt w domu poprawy. Z kolei za 

kuplerstwo w postaci udostępniania prostytutkom prywatnych, domów, mieszkań i piwnic 

karano konfiskatą (przepadkiem) połowy czynszu przy pierwszym naruszeniu postanowień 

wilkierzy, całego czynszu w przypadku recydywy, zaś całego pomieszczenia przy 

multirecydywie. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego przez córkę obywatela 

gdańskiego lub wdowę po nim z mężczyzną nieposiadającym praw obywatelskich, groziło jej 

za to pozbawienie obywatelstwa oraz konfiskata ⅒ majątku. Taką samą część pożyczonej 

sumy odbierano lichwiarzowi418. 

 Coraz częściej w prawie miejskim stosowany był przepadek konkretnej rzeczy czy 

części majątku. Przykładem była choćby groźba utraty majątku położonego wzdłuż rzeki w 

przypadku uchylania się przez jego właściciela od usuwaniem skutków powodzi. Przepadek 

orzekany był także względem składników majątkowych, które zostały zatajone w czasie 

postępowania podatkowego. W najostrzejszej formie spotykano sankcję w postaci zburzenia 

zamków czy domów, które służyły za pomoc w schronieniu złodziei czy rozbójników419. 

 W prawie miejskim występował także klasyczny przepadek pod postacią utraty 

narzędzi czy owoców przestępstwa, jednak był on orzekany, podobnie jak w przypadku 

konfiskaty całości majątku, na tyle rzadko, że nie można dojrzeć żadnej większej tendencji w 

tym zakresie. Jako jeden ze średniowiecznych przykładów można tutaj przywołać regulacje 

wilkierza miasta Krakowa z 1395 r., które do mierzenia objętości wydawanego przez 

piwowara piwa wyznaczały tzw. mierników (mensuratores). Dochód „od pomiaru warek” (de 

mensuracione braseorum) był przeznaczany na opłacenie tych urzędników, a także na rzecz 

miasta. Obowiązkiem piwowara było nie tylko dostarczenie miernikowi przepisanej liczby 

miar, lecz także o odpowiedniej jakości. Gdyby, celem dokonania oszustwa, użył on 

mniejszych, wówczas fałszywe naczynie podlegało przepadkowi na rzecz miasta, a sprawca 

ulegał arbitralnej karze orzeczonej przez radę miejską oraz otrzymywał zakaz produkcji piwa 

przez pół roku, a w przypadku recydywy – czekała go proskrypcja420. 

 W 1650 r. podskarbi wielki koronny Bogusław Leszczyński wydał uniwersał w 

sprawie regulacji pieniędzy, wagi i handlu, który skierował do złotników i urzędów miejskich, 

aby go przestrzegali. Dokument ten był wymierzony w Żydów i innych kupców, którzy 

skupowali srebra, wywożąc je następnie poza granice Rzeczpospolitej, jak również 

 
418 Za pożyczanie pieniędzy na więcej niż 6% w stosunku rocznym w przypadku formalnej umowy pożyczki 

oraz więcej niż 8%, gdy podstawę stanowiło zwykłe pismo. Ibidem, s. 136–139. 
419 M. Mikołajczyk, Przestępstwo i kara…, s. 265–266. 
420 S. Kutrzeba, Piwo w średniowiecznym Krakowie, „Rocznik Krakowski” 1898, t. 1, s. 40. 
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niezgodnie z prawem je przetapiali. W związku z tym, jeśli Żyd albo inny kupiec próbował 

handlować przetopionym srebrem, które nie posiadałoby cechy starszych cechmistrzów 

złotników, wówczas jego przedmiot ulegał konfiskacie (przepadkowi) w połowie na rzecz 

delatora, a w połowie na skarb królewski, a sam sprawca podlegał karze śmierci421. 

W 1722 r. cech złotników krakowskich zakazał mistrzom cudzoziemskim i polskim, 

jak również ich czeladnikom, posługiwania się szablami i szpadami pod groźbą kary 

pieniężnej oraz konfiskaty (przepadku) tej broni422. Innymi przykładami zastosowania 

przepadku, tym razem w Poznaniu, było np. w 1715 r. spalenie sukien, w które ubierano 

zmuszane do prostytucji kobiety czy też, w 1788 r., zajęcie ubrań, w które przebierali się 

przestępcy, broni czy innych przedmiotów przez nich używanych423. 

Ciekawe regulacje zawiera także wilkierz mosiężników Starej Warszawy z 1789 r. 

Statut ten określał podstawy prawne monopolu produkcji mosiężniczej, ustanawiając w art. 

XXVII: „Iż żaden niemający prawa miejskiego i cechowego profesji tej tu w Warszawie 

praktykować nie powinien, a gdyby się zaś takowy znalazł, nie będąc mieszczaninem i 

cechowym, a profesję robił, takowemu za wiadomością zwierzchności nie tylko naczynia do 

profesji, ale i gotowa robota skonfiskowana być ma, a tej konfiskaty połowa dla Szlachetnego 

Magistratu, a połowa do skrzynki cechowej iść ma”. Z kolei w art. XXXV znalazł się zakaz, 

zgodnie z którym ani Żydom, ani konwertytom nie wolno było wykonywać profesji 

mosiężnika pod groźbą konfiskaty ich „roboty” w połowie dla magistratu miasta, a połowie 

dla cechu424. Również i w tym przypadku kara w praktyce przyjmowała formę przepadku, a 

nie konfiskaty. 

 Interesujące regulacje zawierają także leges sumptuariae, czyli tzw. ustawy przeciw 

zbytkom, wywodzące się jeszcze z czasów rzymskich. Miały one jednak charakter wybiórczy, 

gdyż w przeważającej większości przypadków znajdowały one zastosowanie do zwykłych 

obywateli miejskich, jednak nie do warstw uprzywilejowanych, czyli patrycjatu. Np. w XV-

wiecznym Krakowie rada miejska zakazała rzemieślnikom i ich rodzinom, a także innym 

uboższym mieszczanom, nosić jedwabnych sukien, srebrnych pasów, kołnierzy z perłami, 

 
421 L. Lepszy, Cech złotniczy w Krakowie, „Rocznik Krakowski” 1898, t. 1, s. 242. 
422 Ibidem, s. 185. 
423 M. Mikołajczyk, Przestępstwo i kara…, s. 266. 
424 R. Mączyński, Statut cechu mosiężników warszawskich z 1789 roku, „Kwartalnik Historii Kultury 

Materialnej” 2014, R. 62, nr 1, s. 123, 125–126. Tzw. partacze, mimo protestów mistrzów cechowych i 

drastycznych prób ograniczania ich pozycji (m.in. poprzez procesy przed sądami miejskimi, „łapanki” 

organizowane przez starszych cechowych, ściganie i konfiskata „partackich” towarów), w wielu dużych 

ośrodkach Rzeczpospolitej stanowili istotną część populacji miejskiej. W niektórych miastach liczba 

nielegalnych producentów osiągała, a nawet przewyższała liczbę mistrzów cechowych (Lwów, Gdańsk, 

Warszawa). M. Bogucka, H. Samsonowicz, op. cit., s. 435–436. 
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sukni zdobionych złotem, kaftanów z załogami, butów ostro zakończonych lub otwartych i 

innej zbytkowej odzieży. Za złamanie tego zakazu groziły kary pieniężne, a także przepadek 

ubioru na rzecz miasta, który był dokonywany przez jego urzędników. Wilkierze miasta 

Krakowa zakazywały również noszenia przez mieszczanki, nawet te ze stanu 

uprzywilejowanego, kołnierzy z perłami ponad wyznaczoną szerokość, jak również takich 

samych przodów u sukni. Kołnierz mógł mieć jedynie taką średnicę, jaką miała szyja kobiety, 

inaczej ulegał przepadkowi na rzecz miasta425. Z kolei wilkierz miasta Poznania z 1535 r. 

określał, jaki rodzaj ubioru miał charakter zbytkowy. Przy pierwszym złamaniu zakazu jego 

noszenia, kara pieniężna wynosiła 6 groszy, przy drugim była podwajana, przy trzecim 

następowała konfiskata (przepadek) zabronionej rzeczy, a przy czwartym wieczna banicja z 

miasta426. 

 Zgodnie z rewizją toruńską za chodzenie w zbytkowych stronach groziła kara 

konfiskaty (przepadku) odzieży, która następnie była publicznie licytowana. ¾ z uzyskanej 

kwoty przeznaczane było na rzecz szpitala, a ¼ otrzymywał denuncjator (instygator). Z kolei 

rzemieślnik, który trudnił się wytwarzaniem tego rodzaju odzieży, podlegał karze grzywny, a 

w przypadku trzykrotnej recydywy – konfiskacie (przepadkowi) warsztatu, a jeśli nie 

zaprzestał swojej działalności, nawet pozbawieniu obywatelstwa połączonym z czasową 

banicją427. 

 Z kolei gdańskie ordynacje o służbie (1705 r., 1734 r., 1761 r.) zakazywały służącym 

noszenia jakichkolwiek zbytkowych ozdób lub dodatków ze srebra lub złota, posrebrzanych, 

pozłacanych czy metalowych imitacji. Lista zabronionych rzeczy była długa, dopuszczająca 

jedynie nieliczne wyjątki. Za złamanie tych przepisów groziły kary grzywny, przepadku 

zakazanej rzeczy, a w ostateczności aresztu. W praktyce pierwsze przekroczenie przeciw 

ordynacjom karane było przepadkiem niedozwolonej ozdoby, a przynajmniej grzywną w 

wysokości połowy wartości inkryminowanego przedmiotu. W przypadku recydywy, poza 

pozbawieniem własności rzeczy zbytkowej, można było zastosować areszt oraz grzywnę od 3 

do 6 guldenów428. 

 
425 S. Estreicher, Ustawy przeciwko zbytkowi w dawnym Krakowie, „Rocznik Krakowski” 1898, t. 1, s. 110. 
426 E. Letkiewicz, Leges sumptuariae. Ustawy przeciw zbytkom w dawnej Polsce, „Annales UMCS” 2005/2006, 

sectio L, t. 3/4, s. 68, 70. 
427 T. Maciejewski, Przestępstwa przeciwko miastu…, s. 38. 
428 Biorąc pod uwagę, że przeciętne zarobki służących wynosiły przeciętnie ok. 1–1,5 guldena miesięcznie, 

kwoty te miały charakter niezwykle represyjny. Por. E. Kizik, Kary za łamanie „leges sumptuariae” w Gdańsku 

w drugiej połowie XVI–XVIII wieku, [w:] Kara kryminalna. Perspektywa historyczna i penologiczna, red. T. 

Maciejewski, W. Zalewski, Gdańsk 2019, s. 208–209. 
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 Leges sumptuariae znajdziemy również w konstytucjach sejmowych, z których 

pierwsza, uchwalona na sejmie warszawskim w 1613 r., miała na celu ograniczenie zbytku w 

miastach Rzeczypospolitej. Przepisy te zabraniały mieszczanom, za wyjątkiem patrycjuszy, 

noszenia jedwabnych szat i podszewek, kosztownych futer, chyba że lisich oraz 

„podlejszych”, a także chodzenia w safianie, pod groźbą kary grzywny oraz utraty tej odzieży 

na rzecz delatora429. 

 Następna konstytucja, która także odnosiła się do kwestii zbytku, została uchwalona 

przez sejm warszawski w 1620 r. (Pretia rerum). Zabraniała ona kupcom sprzedaży 

„aksamitów rozmaitej maści”, w tym także klejnotów, pod karą ich konfiskaty (przepadku)430. 

Podobnie dotyczyło to plebejuszy oraz kupowanych przez nich jedwabiów i futer. Z kolei za 

sprzedaż towarów powyżej taks wojewodzińskich kupcom groziła kara ich konfiskaty 

(przepadku)431. 

 Z kolei konstytucja sejmu dwuniedzielnego warszawskiego Lex sumptuaria, durante 

belle z 1655 r. zabraniała, w czasie prowadzenia wojny, przywozu złotogłowia, złototkanych 

materiałów, klejnotów, pereł i towarów, których koszt produkcji przewyższał ich wartość. Za 

złamanie tych postanowień groziła kara konfiskaty (przepadku) tychże przedmiotów, z czego 

połowa przypadała delatorowi, a połowa była przeznaczana na skarb Rzeczypospolitej432. 

Konstytucja sejmu warszawskiego „Cło Koronne” z 1659 r. powtarzała zakaz wwozu 

towarów zbytkowych do Korony i zakreślała dla kupców termin jednego roku do ich 

wyprzedaży pod groźbą ich konfiskaty (przepadku)433. Założenia te potwierdziła konstytucja 

Executio legis sumptuariae z 1683 r.434 Konstytucja z 1670 r. nałożyła na kupców wwożących 

towary luksusowe do Rzeczpospolitej kontrybucję w wysokości 100 tys. zł pod groźbą 

konfiskaty (przepadku) tych produktów435.  

 

Konfiskata majątku była praktykowana także przez staropolskie sądy wiejskie, jednak 

wyraźnie w ograniczonym zakresie. Groziła ona przede wszystkim za: kradzież, 

 
429 VL, t. 3, s. 89. 
430 „Klejnotów żadnych sub poena confiscationis, ani privatim, ani publice przedawać nikt nie ma: o co Starosta 

onego miejsca, ad delationem cuiuscunque egzekucją czynić ma; a jeśliby egzekucji nie czynił, ma mieć cum 

delatore forum na Trybunał, pro poena centum marcarum”. Ibidem, s. 179–180. 
431 „A jeśliby się który drożej nad szacunek przedawać ważył, pozwany do Starosty miejsca onego, a w Prusach 

do Burgrabskiego, poena confiscationis mercium, karany być ma; salva appellatione za dworem naszym”. 

Ibidem, s. 180. 
432 VL, t. 4, s. 236. 
433 Ibidem, s. 280. 
434 VL, t. 5, s. 321. 
435 Ibidem, s. 41. 
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nieposłuszeństwo władzom dominalnym, przestępstwa propinacyjne karczmarzy oraz 

podpalenie. Kara ta obejmowała zarówno majątek ruchomy, jak i nieruchomy. Skonfiskowane 

mienie przechodziło w samoistne posiadanie pana feudalnego, który zwykle szybko osadzał 

na tym gruncie innego chłopa436. W prawie wiejskim funkcjonowała także instytucja tzw. 

odsądzenia od dziedziczenia, przewidziana za ciężkie przestępstwa oraz pozbawienie 

gospodarstwa za niewłaściwe nim gospodarowanie437. 

Warto przywołać sprawę Mikołaja Włocha, karczmarza, który w 1705 r. w krótkim 

czasie dwukrotnie naruszył przepisy propinacyjne, szynkując cudzą gorzałką oraz chowając ją 

potajemnie w swoim domu. Za pierwszym razem, mając zostać skazanym na karę więzienia i 

grzywny, został od nich uwolniony przez pana. Następnie, dopuszczając się recydywy, „tedy 

zasłużył gardło, jednak mając miłosierdzie I.W.I.M. Dobrodzika, że go gardłem daruje, to 

tylko sąd [dominalny – J.S.] niniejszym dekretem naznacza, aby był od zagrody i chałupy 

odsądzony i zaraz onego z chałupy wyrzucić i z państwa [ze wsi] wyświecić”. Za współudział 

na te same kary skazany został również Haydel, syn Mikołaja Włocha438. 

Na podstawie powyższego rozstrzygnięcia, który stanowiło przestrogę dla 

wykraczającym przeciw dekretom pana ziemi, odpowiadał karczmarz Cipcia, który przez 22 

lata („w którym czasie, kto wie, jaką uczynić mógł szkodę”) prowadził nielegalny wyszynk 

alkoholu, na czym został pewnego dnia przyłapany. Karczmarz, mimo iż przyznał się do 

winy, został pozbawiony bydła, budynku, ziemi „bez żadnej zwłoki i sfolgowania”, które 

przechodziły w bezpośrednie posiadanie pana ziemi. Te sama kary groziły zarówno za 

ukrywanie procederu wyszynku alkoholu, jak i za jego spożywanie i niedoniesienie tego panu 

wsi439. 

Staropolskie prawo wiejskie przewidywało także stosowanie przepadku narzędzi czy 

owoców przestępstwa jako karę dodatkową obok kary zasadniczej. Teoretycznie miały one 

być wymierzane za czyny skierowane w interesy ekonomiczne dworu440. W praktyce jednak, 

jak pisze Tomasz Adamczyk, nie natrafiono na wyrok zawierający karę przepadku441. Znana 

była także specyficzna kara pozbawienia własności, która polegała na przekazaniu 

 
436 R. Łaszewski, Wiejskie prawo karne w Polsce XVII i XVIII wieku, Toruń 1988, s. 48. 
437 S. Płaza, op. cit., s. 412. 
438 Księga sądowa gromad państwa suskiego 1699–1757, [w:] Księgi sądowe wiejskie, t. 2, wyd. B. Ulanowski, 

Kraków 1921, s. 28–29. 
439 Ibidem, s. 33–34. 
440 R. Łaszewski, Przestępstwa przeciwko interesom ekonomicznym dworu w wiejskim prawie karnym w Polsce 

XVII i XVIII wieku, [w:] „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia” 

1990, z. 218, s. 115–117.  
441 T. Adamczyk, Kary majątkowe w Polsce XVIII stulecia, „Z Dziejów Prawa” 2006, t. 8, s. 99. 
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gospodarstwa sprawcy innemu poddanemu władzy dominalnej. Była ona stosowana jako 

sankcja za nieprzestrzeganie nakazów gospodarczych czy też niewłaściwie gospodarowanie 

majątkiem442. 

 

5. Konfiskata w Rzeczpospolitej XVIII w. 

 

5.1. Konfiskata w ustawodawstwie sejmowym 

 

W XVIII w. konfiskata majątku w prawie ziemskim nadal była regulowana przede 

wszystkim w drodze ustaw sejmowych i groziła za najpoważniejsze przestępstwa publiczne. 

Podobnie jednak jak w przypadku prawa miejskiego, kara ta była stosowana coraz rzadziej i 

od drugiej połowy tego stulecia, pod wpływem prądów oświeceniowych, była stopniowo 

wypierana na rzecz innych sankcji. 

W 1703 r. sejm uchwalił konstytucję „Auctio subsidiorum hyberny”, zgodnie z którą 

kupcy importujący albo eksportujący sukno musieli uiszczać podatek, z którego były 

pokrywane koszty zimowania wojsk – pod rygorem konfiskaty ich majątku443. W tym samym 

roku uchwalono dwie konstytucje („Eliberatio zastawy elbląskiej”, „Eliberatio Elbląga”) 

które przewidywały tę samą karę w stosunku do lustratora majątku niewłaściwie 

wywiązującego się ze swoich obowiązków444. 

Z kolei konstytucje sejmowe z 1710 i 1717 r. („Jasna Góra Częstochowska”) 

zwalniały klasztor jasnogórski z płacenia podatków i jednocześnie zastrzegały, że każdy, kto 

próbował samowolnie ściągać nienależne daniny publiczne z klasztoru, podlegał infamii i 

konfiskacie majątku445. W 1764 r. skonfederowany sejm, w uchwale „Konfederacja 

Generalna”, uznał, że osoba, która została przekupiona, aby popierać obcego kandydata na 

tron polski, miała być ex nunc uznana za nieprzyjaciela ojczyzny i karana konfiskatą. Po raz 

 
442 Z. Zdrójkowski, Dawne polskie prawo karne wiejskie. Od połowy XV do połowy XVIII wieku, Warszawa–  

Toruń 1966, s. 376. Na temat funkcjonowania kar konfiskaty majątku i przepadku rzeczy, zarówno w prawie 

ziemskim, jak i wiejskim, na sąsiednim Śląsku XVI–XVIII w. zob. P. Wiązek, Prawo karne w śląskich 

ordynacjach ziemskich, Wrocław 2002, s. 180–181, 191–192. 
443 VL, t. 6, s. 54. 
444 Ibidem, s. 51, 61. 
445 Ibidem, s. 95, 144. 
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pierwszy jednak ustawa sejmowa zastrzegała prawa do majątku skazanego wierzycielom, 

będącym osobami trzecimi446. 

W 1775 r. uchwalono ustawę o sądzie sejmowym, którego kompetencje i skład dalece 

różniły się od stanu z XVI i XVII w. Do właściwości rzeczowej tego organu należały sprawy: 

o obrazę majestatu, zdradę, przekupstwo sędziów (jedynie najwyższej instancji), 

krzywoprzysięstwo, ucisk wolności obywatelskiej oraz tzw. zgwałcenie wolnego głosu. 

Ustawa ta wprowadzała konfiskatę majątku za fałszywe oskarżenie447. Od 1776 r. sąd 

sejmowy był władny rozpatrywać także sprawy związane z urzędowaniem ministrów Obojga 

Narodów oraz konsyliarzy Rady Nieustającej448. Kognicja sądu sejmowego obejmowała 

przede wszystkim rozpatrywanie zbrodni stanu, a więc została zawężona względem 

poprzedniego stanu prawnego, w którym temu organowi podlegały także inne sprawy, 

zarówno o charakterze kryminalnym, jak i cywilnym449. Należy jednocześnie zaznaczyć, że 

ustawa zdecydowanie rozszerzała odpowiedzialność karną delatora, gdyż ten za niesłuszne 

oskarżenie także odpowiadał całością swojego majątku450. Plebejusz lub szlachcic 

nieposesjonat podlegał aresztowi na czas procesu i w razie niedowiedzenia słuszności jego 

oskarżeń, ponosił on karę talionu451. 

Sejm ordynaryjny warszawski, zwołany pod węzłem konfederacji w 1776 r., uchwalił 

ustawę „podatków Wielkiego Księstwa Litewskiego”. Znalazły się w niej regulacje dotyczące 

wprowadzenia podatku dla duchowieństwa i szlachty w wysokości 1% od transakcji 

kapitałowych. W razie jego nieuiszczenia groziła kara konfiskaty ¼ całości sumy na rzecz 

skarbu publicznego452. Ponadto rada konfederacka wydała zakaz druku konstytucji oraz 

diariusza sejmowego bez zgody sekretarza konfederacji Adama Cieciszowskiego pod 

rygorem kary konfiskaty nakładu druku oraz grzywny w wysokości 500 zł453. Wydaje się, że 

w tym przypadku w praktyce mieliśmy do czynienia z nienazwaną formą przepadku owocu 

przestępstwa, który stanowiłby nielegalnie powielony nakład celem jego kolportażu. 

 
446 VL, t. 7, s. 8. 
447 „Ten więc Sąd kryminały rozsądzający […] sądzić będzie winnych, podług przewinienia karać, niewinnych 

uwalniać, a na fałszywie o kryminały skarżących pro poena talionis kary kryminalne et confiscationis bonorum 

rozciągać i stanowić”. VL, t. 8, s. 82. 
448 Ibidem, s. 540. 
449 Z. Szcząska, Sąd sejmowy w Polsce…, s. 113. 
450 VL, t. 8, s. 82. 
451 Z. Szcząska, Sąd sejmowy w okresie rządów Rady Nieustającej. Proces barona Juliusa, „Przegląd 

Historyczny” 1971, R. 62, z. 3, s. 426. 
452 VL, t. 8, s. 566. 
453 W. Stanek, Konfederacja sejmowa z 1776 roku: narzędzie dworskiego zamachu stanu, „Acta Universitatis 

Nicolai Copernici” 1993, nr 28, s. 141–142. 
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W czasie obrad sejmowych, w dniu 4 października 1776 r., podkomorzy i poseł 

województwa płockiego Maksymilian Sierakowski złożył pewnego rodzaju propozycję, która 

jednak nie znalazła szerszej aprobaty: „Niech więc kancelarie naprzód przeszło sejmowe 

zdadzą ścisły rachunek z wyciśnionych od Obywateli za sprawiedliwość niesprawiedliwych 

zbiorów, ile że już onegdajszym Prawem uchylone zostały najwięcej kosztowne komisje. 

Niechaj ta mamona iniquitatis idzie pod konfiskatę do Skarbu publicznego, na wzajemną 

dających i odbierających karę. Przybędzie z tego takowy milion do Skarbu, a uczyni się tamą 

w przyszłe czasy podobnym zyskom”454. 

Konstytucja Sejmu Wielkiego z 1789 r. wymierzona była przeciwko szlachcie i 

duchowieństwu, którzy uchylali się od uiszczenia podatku dochodowo-gruntowego znanego 

pod nazwą ofiary dziesiątego grosza (w wysokości odpowiednio 10% i 20%). Za czynności 

zmierzające do udaremnienia jego zapłaty groziła konfiskata majątku na rzecz skarbu 

Rzeczpospolitej455. Tendencje dążące do uszczelnienia finansów państwa wydawały się być 

słuszne, gdyż w owym okresie potrzeby wojskowe były wyjątkowo duże ze względu na 

konieczność realizacji uchwały o aukcji wojska, zgodnie z którą należało wystawić 100-

tysięczną armię456. Z kolei konstytucja sejmowa „Deklaracja” z dnia 5 stycznia 1791 r. 

wprowadzała surowe sankcje za branie pieniędzy od mocarstw zagranicznych. Groziły za to 

kara śmierci oraz utrata ⅛ majątku na rzecz delatora, jeśli ten dowiedzie zasadności zarzutów. 

W przeciwnym razie on sam miał być skazany na śmierć457. 

Ustawa z dnia 28 maja 1791 r. o sądach sejmowych kolejny raz reformowała ten 

organ, wprowadzając odpowiedzialność karną za przestępstwa przeciwko państwu (art. 

VII)458. Obejmowały one m.in. pomocników i wykonawców „mniej winnych”, którzy 

podburzali ludność lub wojsko do buntu. Groziła im za to alternatywnie: infamia albo 

więzienie (doczesne albo wieczne), albo kara wieży (górnej albo dolnej), albo proskrypcja, 

 
454 Diariusz Sejmu Ordynaryjnego pod Związkiem Konfederacji Obojga Narodów Agitującego Się, Warszawa 

1776, s. 234. 
455 „Gdyby zaś kto nie tylko do komisji po rekwizycji nie stanął, ale i lustracji nie dopuścił, albo i też przeciw 

komisji wojewódzkiej i pomocy wojskowej targnął się i tę wypierał gwałtownie, takowy, jako nieprzyjaciel 

ojczyzny, prawu nieposłuszny, własność w ojczyźnie utraci, a majątek jego plus offerenti na wieczny czynsz 

przez tę komisję sprzedany na użytek skarbu zostanie […]”. Ibidem, s. 94. 
456 Por. G. Góźdź-Roszkowski, O obowiązku…, s. 154. 
457 „A każdy szlachcic osiadły, crimine non notatus, może być o to delatorem i przez doniesienie instygatorom 

narodowym o tym oświadczyć, a instygatorowie po doniesieniu sprawę niezwłocznie w sądach sejmowych wraz 

z delatorem obowiązani popierać. Jeżeli delator ten pewnymi i jasnymi dowodami występku dowiedzie, ósmą 

część fortuny oskarżonego przez sąd sobie wyznaczoną odbierze, jeżeli zaś nie dowiedzie, takąż samą karą 

śmierci, jakiej na obwinionym poszukiwał, karany być ma”. VL, t. 9, s. 203. 
458 „Których są dwa gatunki, to jest: jedne są przeciwko narodowi, drugie przeciwko najwyższemu 

Rzeczypospolitej rządowi. […] Występki przeciwko narodowi […] są trojakiego rodzaju, to jest: 1mo. Występki 

gwałtu publicznego. 2do. Zdrady publicznej. 3tio. Szkody publicznej”. VL, t. 9, s. 244. 
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albo wreszcie konfiskata majątku, który jednak miał przechodzić na prawnych sukcesorów 

skazanego (cz. 3. art. VIII). Takie same kary przewidziane były za spiski mające na celu 

obalenie rządu Rzeczpospolitej (cz. 1., 2. i 3. art. IX)459. 

Ponadto odpowiedzialność na gruncie tej ustawy ponosili także ci, którzy dokonywali 

w grupie zbrojnej rabunku dochodów przynależnych skarbowi Rzeczpospolitej. Sprawcy 

podlegali wówczas karze dożywotniego więzienia, a ponadto mieli obowiązek wynagrodzić 

poniesione przez państwo lub obywateli szkody w dwukrotnej ich wysokości. Reszta majątku 

przestępcy była przekazywana prawnym następcom, za wyłączeniem jego części, która była 

przeznaczona na koszty związane z utrzymaniem więźnia (cz. 6. art. VIII).  Również za 

sprzedawanie ludzi za granicę lub rekrutowanie ich w kraju na rzecz obcego wojska groziła 

wiecznym albo doczesnym wygnaniem albo więzieniem lub konfiskatą majątku – w 

zależności od wielkości i okoliczności zbrodni. Ustawa obligowała do surowszego karania w 

przypadku dokonywania powyższych przestępstw w sposób gwałtowny (cz. 9. art. IX)460. 

Ustawa o sądach sejmowych z 1791 r. była nowoczesnym aktem prawnym, który 

został w całości poświęcony przestępstwom przeciwko „narodowi” oraz „rządowi” 

Rzeczpospolitej. Umieszczenie w katalogu przestępstw zbrodni korupcji międzynarodowej 

czy werbunku do obcej armii miało na celu wykorzystanie prawa do ochronny suwerenności 

państwowej, która w tym okresie była wyjątkowo zagrożona. Z kolei prawnokarna ochrona 

nowych i demokratycznych instytucji państwowych zmierzała w kierunku likwidacji dawnego 

feudalnego crimen laesae maiestatis na rzecz nowoczesnej koncepcji specjalnego statusu 

monarchy jako organu państwa461. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na praktykę i pokrótce przedstawić trzy istotne 

procesy polityczne, które toczyły się przed sądem sejmowym w drugiej połowie XVIII w. i 

skutkowały zasądzeniem kary konfiskaty. Pierwszym z nich była głośna sprawa porwania 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez konfederatów barskich w 1771 r. Także i w 

tym przypadku nadal jeszcze funkcjonowały przepisy, zgodnie z którymi donoszący o 

przestępstwie miał możliwość popierać oskarżenie o przestępstwo ścigane z urzędu (crimina 

publica). Delator stawał się ponadto, obok instygatora, stroną procesu i miał możliwość 

objęcia w swoje posiadanie połowy skonfiskowanego majątku skazanego, podczas gdy druga 

 
459 Ibidem, s. 244–245. 
460 Ibidem. 
461 A. Lityński, Tradycje i nowości w ustawodawstwie karnym Sejmu Czteroletniego (ze szczególnym 

uwzględnieniem Kodeksu Stanisława Augusta), [w:] Konstytucja 3 Maja: prawo – polityka – symbol, red. A. 

Grześkowiak-Krwawicz, Warszawa 1992, s. 40. 
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połowa przechodziła na rzecz skarbu królewskiego462. Paweł Białobrzewski, który pełnił w tej 

sprawie urząd instygatora, dowodził następująco: 

„Zbrodnia popełniona przez oskarżonych jest crimen laesae majestatis divinae et 

humanae, na którą prawodawcy nasi żadnej kary nie ustanowili, bo nigdy w umysłach swych 

koniektury i przypadku tak strasznego, aby się kiedy stać mógł, nie przeglądali. Prawo 

rzymskie i prawo powszechne karało ją surowo, bo karą śmierci, konfiskatą majątku, infamią, 

odjęciem prawa piastowania honorowych urzędów i dziedziczenia, a karało nie tylko samych 

sprawców, ale i ich dzieci. Tę karę należy i względem oskarżonych wprowadzić w 

zastosowanie”463. 

W rezultacie wobec oskarżonych orzeczono konfiskatę całego majątku, zarówno 

ruchomego, jak i nieruchomego, po połowie na rzecz skarbu królewskiego i delatora, jednak 

bez uszczerbku dla praw wierzycieli oraz małżonka. Wyrok odnosił skutek ex tunc. Dzieci 

jednakże, co stanowiło już istotny anachronizm względem wcześniej wprowadzonych 

rozwiązań prawnych, zostały odsądzone od tego majątku „na wieki” – podobnie jak i od 

wszystkich zaszczytów, godności i urzędów – zarówno koronnych, jak i litewskich oraz 

miejskich, jak i ziemskich464. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż proces konfederatów barskich, sprawców porwania 

króla, miał charakter swoiście mieszany, będąc pewnego rodzaju kompromisową formułą 

pomiędzy zasadami feudalnego prawa ziemskiego a nowoczesnymi rozwiązaniami 

postulowanymi przez apologetów doktryny oświeceniowej. Z jednej bowiem strony 

orzeczono i wykonano kary śmierci i konfiskaty majątku, z drugiej zaś dodatkowe udręczenie 

było wykonywane już na ciele skazanego po jego ścięciu. Ponadto, co wykraczało poza 

regulacje prawa ziemskiego, część oskarżonych otrzymywała łagodniejsze kary w postaci 

pozbawienia wolności czy banicji. Decydowała o tym strona podmiotowa przestępstwa, gdyż 

udział jednych w zbrodni był drugorzędny, a inni wykazywali pewną formę czynnego żalu. 

Jak to zasadnie podsumował Adam Lityński, humanitaryzm koegzystował tutaj z zasadą 

odstraszania465. 

Drugą istotną sprawą był proces barona Karola Juliusa z lat 1778–1779, który jako 

pierwszy odpowiadał, przed zreformowanym już sądem sejmowym, za werbowanie rekrutów 

 
462 W. Ostrożyński, Sprawa zamachu na Stanisława Augusta z 3. listopada 1771 r. przed sądem sejmowym, 

Lwów 1891, s. 70. 
463 Cyt. za: Ibidem, s. 113. 
464 Ibidem, s. 137. 
465 A. Lityński, Problem kary śmierci w Polsce 1764–1794, CPH 1988, t. 40, z. 2, s. 268–269. 
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do armii austriackiej na terenie Rzeczypospolitej. Skład orzekający wydał wyrok, w którym 

stwierdził, że oskarżony wraz ze swymi wspólnikami dopuścili się zdrady „goszczącego” ich 

kraju oraz skazał na kary wiecznej banicji z Rzeczypospolitej oraz konfiskatę całego mienia. 

Delator uzyskiwał z niego ⅓ wartości i miał pierwszeństwo zaspokojenia przed pozostałymi 

wierzycielami, którzy mieli prawo wystąpić z roszczeniem do skonfiskowanego majątku 

przeciwko skarbowi państwa (który otrzymał pozostałe ⅔) za pośrednictwem Komisji 

Skarbowej Koronnej466. Należy także zauważyć, że, ze względu na ścisłe powiązania 

skazanego z monarchią austriacką, ta doprowadziła do szeregu represji „odwetowych”, 

zorientowanych na sekwestr majątków sędziów sądu sejmowego, położonych na terenie 

Galicji. Nacisk ten poskutkował i Karolowi Juliusowi zwrócono część odebranego mu 

majątku467. 

Trzecią sprawą, która stanęła na wokandzie sądu sejmowego w 1789 r., był proces 

podskarbiego wielkiego koronnego Adama Ponińskiego, który w latach 1773–1775 pełnił 

funkcję marszałka sejmu rozbiorowego. Został on oskarżony o zdradę stanu, mającą polegać 

na wysługiwaniu się trzem ościennym dworom, mimo iż postępowaniu w tej sprawie od 

początku sprzeciwiał się król Stanisław August Poniatowski, upatrując w nim groźnego 

precedensu468. Po ponad rocznym procesie Poniński został skazany na karę konfiskaty całego 

mienia, z zastrzeżeniem jednak praw majątkowych żony i osób trzecich469. Powyższe 

przykłady pokazują, że podejście do sprawców przestępstw politycznych uległo dalekiej 

humanitaryzacji, podobnie jak i całe prawo karne, o czym będzie jeszcze mowa. Widać 

wyraźnie, że przy popełnianiu czynu zabronionego zaczęto patrzeć nie tylko na zamiar, a nie 

skutek sprawcy, lecz także uwzględniano szereg okoliczności łagodzących, co jeszcze w 

poprzednim stulecia było nie do pomyślenia, czego przykładem było choćby bezwzględne 

rozprawienie się ze wspomnianym Michałem Piekarskim. 

Na sejmie konwokacyjnym 1764 r. zdecydowano o utworzeniu kolegialnych komisji 

skarbowych: koronnej oraz litewskiej. Komisja Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego 

zajmowała się rozpatrywaniem różnego rodzaju skarg i zażaleń na postępowanie urzędników 

skarbowych litewskich. Zastrzeżenia te były kierowane w dużym stopniu ze strony ludności 

 
466 Z. Szcząska, Sąd sejmowy w okresie rządów…, s. 423–424, 431. 
467 Ibidem, s. 433–434. 
468 R. Chojecki, Stanisław August a proces Adama Ponińskiego, „Przegląd Historyczny” 1972, R. 63, z. 1, s. 31–

32. 
469 Z. Szcząska, Z dziejów polskiego procesu karnego. Proces Adama Ponińskiego przed sądem sejmowym, 

„Problemy Praworządności” 1982, R. 33, nr 8–9, s. 91–92. 
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żydowskiej. Komisja kontrolowała także m.in. decyzje dotyczące zasadności nałożenia 

konfiskaty na określone majątki470. 

W 1767 r. Komisja sama zdecydowała o aresztowaniu Żydów, zamknięciu kramów 

żydowskich oraz konfiskacie znalezionych tam monet zagranicznych, których posiadanie było 

zabronione471. Podobna sytuacja miała miejsce w 1781 r., kiedy to Komisja zobowiązała 

podległym sobie urzędnikom lustrację kramów i sklepów kupieckich, ustanowiwszy 

uprzednio w Grodnie jeden stempel do oznaczania kart dla całego Wielkiego Księstwa 

Litewskiego. Nieostemplowane karty miały być konfiskowane, a sprawcy pozywani przed 

Komisję. Dotyczyło to tak samo przejmowania niezgodnych z prawem miar i wag472. 

Uniwersałem z 1781 r. polecono, aby urzędnicy celni zajmowali wóz, konie i 

„wszystkie rzeczy” przemytników tabaki i tytoniu, którzy nie zapłaciliby oznaczonej kary 

majątkowej473. Podobnie traktowani byli fałszerze, którym zabierano narzędzia służące do 

popełniania przestępstwa, podobnie jak przerobione przedmioty czy sfabrykowane 

dokumenty. Dla przykładu w 1781 r. sfałszowane karty do gry nakazano, po ich uprzednim 

opieczętowaniu, złożyć w kancelarii474. 

Wprawdzie trybunały w Rzeczpospolitej nie miały kompetencji do wydawania 

rozstrzygnięć o charakterze prawotwórczym, to jednak Komisja Skarbu Wielkiego Księstwa 

Litewskiego w praktyce tworzyła doraźne normy prawne na bazie swojego orzecznictwa w 

konkretnych sprawach. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w 1772 r., kiedy to w wyroku 

przeciwko magistratowi miasta Wilna przypomniano konstytucje sejmowe dotyczące miar i 

wag, nakazując konfiskatę starych miar i stworzenie nowych, zgodnych z obowiązującym 

prawem, a także powołanie dozorców, którzy mieli za zadanie na targach, w sklepach oraz 

piwnicach i młynach doglądać, aby ich właściciele stosowali je w sposób właściwy475. 

Poza klasyczną konfiskatą oraz faktycznym przepadkiem określonych składników 

majątkowych (narzędzi czy owoców przestępstwa) Komisja Skarbu Wielkiego Księstwa 

Litewskiego nakładała również sekwestry na majątek sprawcy, które miały zmusić go do 

 
470 Tego rodzaju przykłady pokazuje P.M. Pilarczyk, op. cit., s. 176, 192, 201–202, 206, 209, 213, 216 (kupcy 

moskiewscy), 221, 228 (immunitet posiadłości szlacheckich), 230, 233, 249, 256, 261, 268–269. 
471 W praktyce znowu mieliśmy do czynienia z faktycznym przepadkiem składników majątkowych, które nie 

mogły znaleźć się w obrocie prawnym. Ibidem, s. 40, 203. 
472 Ibidem, s. 236–238, 241. 
473 Pytanie, co oznaczało pojęcie „wszystkich rzeczy” – czy faktycznie była to konfiskata całego majątku 

przemytników, czy może jednak przepadek określonych narzędzi przestępstwa. Za tą drugą koncepcją 

przemawia wyszczególnienie poszczególnych składników majątkowych (wóz, koń). Ibidem, s. 307–308. 
474 Ibidem, s. 392–393. 
475 Ibidem, s. 409. 
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zapłaty zasądzonej kwoty. Stosowana była także windykacja należności skarbowej i wówczas 

określone rzeczy ruchome były poddawane procedurze licytacyjnej476. 

Prawo karne ziemskie XVIII w. znało już także konstrukcję konfiskaty części majątku, 

zwykle konkretnych przedmiotów, a więc konstrukcję prawną pozostającą w materialnym 

związku z popełnionym przestępstwem, zbliżoną do współczesnego przepadku. Można 

powiedzieć, że tego rodzaju kara, mimo iż nienazwana w sposób odrębny od konfiskaty, 

coraz bardziej zyskiwała na znaczeniu, gdyż znajdujemy coraz więcej śladów jej 

występowania. 

Tego rodzaju sankcja pojawiła się m.in. w konstytucji sejmowej „Skarb koronny” z 

1710 r., w której zobowiązano kupców do podróżowania wyznaczonymi szlakami 

handlowymi, na których znajdowały się komory celne. W razie złamania tego nakazu mogła 

zostać orzeczona konfiskata (przepadek) przewożonych towarów477. Odpowiednio kara ta 

groziła także za omijanie obowiązku celno-podatkowego przy handlu tabaką („Podatek na 

handlujących tabaką” z 1775 r.)478 czy też skórami („Odmiana podatku skórowego” z 1791 

r.)479. Konstytucja „O mennicy i monecie” z 1764 r. przewidywała z kolei konfiskatę 

(przepadek) fałszywych monet, które miały przejść na rzecz skarbu królewskiego480. 

Istotne postanowienia w tej materii znalazły się także w konstytucji sejmu 

ekstraordynaryjnego warszawskiego „Warunek miast i miasteczek naszych Królewskich w 

Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskim” z 1768 r. Stanowiła ona, iż rzemieślnicy, którzy 

nie mieli obywatelstwa miejskiego, nie mogli prowadzić handlu w miastach, za wyjątkiem 

jarmarków. Za złamanie tego zakazu sprawcy groziła konfiskata (przepadek) towarów przez 

właściwy urząd miejski, a także kara więzienia481. 

Z kolei konstytucja sejmowa „Zabronienie polowania na cudzych gruntach” z 1775 r. 

zakazywała tego rodzaju procederu pod rygorem utraty psów, strzelby oraz innych narzędzi 

do polowania oraz kary pieniężnej w wysokości 1000 grzywien. Ta sama konstytucja 

powołała specjalnie ustanowionych w tym celu urzędników królewskich, którzy mieli za 

 
476 Ibidem, s. 420. 
477 VL, t. 6, s. 92. 
478 VL, t. 8, s. 95. 
479 VL, t. 9, s. 213. 
480 „Gdy widzimy jak ciężką jest krajowi ruiną narzut zagranicznych rozmaitych a fałszywych monet, których 

wykorzenić bez własnej narodowej nie możemy, przeto zlecamy, aby sprowadziwszy do siebie ludzi w materii 

menniczej biegłych i znajomość doskonałą mających […], abyśmy jak najrychlej do nowej, własnej a dobrej 

przyjść mogli monety”. VL, t. 7, s. 40–41. O fałszywej monecie zalewającej kraj i walce z tym zjawiskiem pisała 

Z. Zielińska, Polska w okowach „systemu północnego” 1763–1766, Kraków 2012, s. 362–372. 
481 VL, t. 7, s. 351–352. 
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zadanie egzekwować wykonanie tego prawa w promieniu 3 mil od Warszawy. W razie 

niepodporządkowania się tym dyspozycjom ponosiło się odpowiedzialność karną przed 

właściwym sądem grodzkim482. 

Także konstytucja „Ponowienie praw zbytki tamujących, tak dla Korony, jako i dla W. 

Ks. Litewskiego” z 1780 r. zakładała karę konfiskaty (przepadku) klejnotów wraz z grzywną 

wysokości 2 tys. zł za złamanie zakazu ich noszenia483. Akt ten był prawdopodobnie 

odpowiedzią na nieefektywność konstytucji „Objaśnienie legis sumptuariae – regulacje 

przeciwko zbytkowi” z 1776 r., w myśl której za ten sam czyn groziła jedynie kara 

grzywny484. 

Sejm powrócił do kwestii zbytku w ustawie „Komisja Skarbowa Koronna i W. Ks. 

Litewskiego i ustanowienie dyrektora kopalń” z 1793 r., w której zakazał importu towarów 

francuskich pod groźbą ich konfiskaty (przepadku) oraz zapłacenia podwójnej ich wartości485. 

Akt ten, w przeciwieństwie do wcześniejszych, prawdopodobnie jednak nie miał na celu 

wprowadzenia zasad protekcjonizmu celno-handlowego, a raczej był przejawem woli 

politycznej carycy Katarzyny II. Rosji bowiem, w obliczu rewolucji francuskiej, zależało na 

prowadzeniu polityki antyrepublikańskiej486. 

Prawnokarna ochrona posłów i senatorów została znacząco rozszerzona w czasie 

obrad Sejmu Wielkiego. W konstytucji sejmowej z 1788 r. poszerzono zawarte w 

dyspozycjach karnych możliwe stany faktyczne o: napaść lub wywieranie nacisku na posłów 

przy pomocy wrogich oddziałów, otoczenie miejsca sejmowania wojskiem celem wywarcia 

presji, pogwałcenie woli sejmujących czy też uniemożliwienie wejścia do izby sejmowej lub z 

niej wyjścia. Za tego rodzaju przestępstwa groziła konfiskata dóbr na skarb 

Rzeczpospolitej487. Konstytucja sejmowa z 1793 r. powtarzała te regulacje, które systemowo 

zostały umieszczone w katalogu zbrodni zdrady stanu488. 

Katalog kar za przestępstwa przeciwko zgromadzeniom sejmowym był nad wyraz 

szeroki. Adam Lityński uważa, że litera prawa często jednak rozmijała się tutaj z praktyką, 

gdyż właściwie stosowano przede wszystkim karę śmierci, infamię i konfiskatę. Z kolei od 

 
482 VL, t. 8, s. 114. 
483 Ibidem, s. 589. 
484 Ibidem, s. 552. 
485 Volumina Legum, t. 10, Konstytucje Sejmu Grodzieńskiego z 1793 roku, wyd. Z. Kaczmarczyk, Poznań 1952, 

s. 231 – dalej: VL, t. 10. 
486 T. Adamczyk, Problem kary i jej rodzaje w ustawach sejmowych w Polsce XVII wieku, „Z Dziejów Prawa” 

2005, t. 6, s. 68. 
487 VL, t. 9, s. 58. 
488 VL, t. 10, s. 151; A. Lityński, Problem kary śmierci…, s. 103. 
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XVI do XVIII w. najpowszechniej stosowano dwie pierwsze, zwłaszcza pod koniec okresu I 

RP, kiedy to, pod wpływem ideologii oświeceniowej, rozpoczęto w kraju realizację postulatu 

indywidualizacji sankcji karnej489. 

Podobna tendencja stawała się widoczna w przypadku przestępstw przeciwko 

sejmikom, z tą różnicą, że w XVIII w. rzadziej były stosowane kary kryminalne, a częściej 

tzw. półkryminalne, czyli wieży górnej albo pieniężne. Zarówno kara śmierci, jak i konfiskata 

dóbr, w dobie Sejmu Czteroletniego, zaczęły de facto ustępować miejsca środkom karnym w 

postaci pozbawienia praw publicznych i zakazu wykonywania określonych funkcji490. 

 

5.2. Konfiskata w Rzeczpospolitej w dobie humanitaryzacji prawa karnego 

 

Przełomowe zmiany widoczne były już od połowy XVIII w., kiedy to zaczęły 

zarysowywać się tendencje zmierzające do humanitaryzacji prawa karnego, w tym ścisłego 

określenia przestępstwa i kary, nie omijając również kwestii konfiskaty. Te oświeceniowe 

idee przybyły do Rzeczpospolitej z Europy zachodniej. Aby sankcje mogły stać się 

sprawiedliwe, musiały być współmierne do stopnia szkodliwości i zawinienia, a ich 

wykonywanie nie mogło przybierać nadmiernie okrutnych form. Humanitaryści dążyli także 

do równości wszystkich wobec prawa, a więc, w polskich realiach, braku uprzywilejowania 

względem innych stanów – co przede wszystkim miało dotyczyć szlachty. Innym ich 

postulatem było wprowadzenie podstawowych zasad prawa karnego: nullum crimen sine lege 

oraz nulla poena sine lege491. 

Humanitaryści sprzeciwiali się, stosowanej wcześniej powszechnie, metodzie 

procesowej, polegającej na wszczynaniu śledztwa na podstawie tajnych donosów delatorów, 

jako praktyce, która nie dawała podejrzanemu możliwości odparcia jakichkolwiek zarzutów. 

Gaetano Filangieri był tylko jednym z wielu przedstawicieli doktryny prawa, który uważał, że 

postępowanie karne powinno zaczynać się jedynie na skutek oskarżenia publicznego, dając 

 
489 A. Lityński, Problem kary śmierci…, s. 106. 
490 Ibidem, s. 118. 
491 I. Rzeplińska, Kara konfiskaty mienia w prawie polskim i obowiązującym na ziemiach polskich oraz w 

praktyce jego stosowania, „Archiwum Kryminologii” 1994, nr 20, s. 83. 
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tym samym możliwość zapoznania się przez podejrzanego z materiałem dowodowym i tym 

samym przygotowania do skutecznej obrony492. 

Przedstawiciele doktryny humanitarnej uważali także, że należy w zdecydowany 

sposób poddać ograniczeniom szeroko dotąd stosowaną instytucję tymczasowego 

aresztowania. Uznawali oni uwięzienie podejrzanego przed wydaniem wyroku jako środek 

wyjątkowy, uzasadniony szczególnymi okolicznościami, jak np. zagrożenie ucieczki czy też 

ukrycia dowodów przestępstwa przez domniemanego sprawcę i domagali się 

przeprowadzenia procesu bez zbędnej zwłoki493. 

Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli humanitaryzmu prawniczego był włoski 

prawnik Cesare Beccaria. Postulował on rewolucyjne zmiany nie tylko z punktu widzenia 

aksjologii prawa oraz postępowania karnego, ale również filozofii wymiaru kary. Beccaria w 

istotnym stopniu opierał zasadę represji karnej na celach wynikających z umowy społecznej. 

Twierdził, że nie należy kierować się żadnymi metafizycznymi celami i uzasadnieniami kary, 

lecz skupić się nie utylitaryzmie w zakresie prewencji szczególnej i ogólnej. Włoski myśliciel 

postulował wprowadzenie pewnej gradacji kar w proporcji do ciężaru gatunkowego 

przestępstwa. Miało to doprowadzić do odejścia od archaicznego modelu jednolitości kary – 

kary śmierci, różniącej się właściwie jedynie sposobem jej wykonania494. 

Oświeceniowi humanitaryści za karę doskonałą uznawali pozbawienie wolności wraz 

z obowiązkiem pracy na rzecz społeczeństwa, co miało by wypełniać także funkcję 

resocjalizacyjną. Więzienie traktowali jako sankcję optymalną ze względu na wspomnianą już 

zasadę współmierności. Próbowali także dowodzić, iż z punktu widzenia prewencji ogólnej i 

szczególnej jest to lepsze rozwiązanie niż egzekucja sprawcy ze względu na fakt, iż śmierć 

stanowi jedynie moment, a to długotrwałość kary stanowi największą dolegliwość dla 

skazanego495. 

Cesare Beccaria w § XXV swojego najbardziej rozpoznawalnego dzieła „O 

przestępstwach i karach” z 1764 r. w sposób krytyczny odnosił się także do kary konfiskaty 

mienia, pisząc: „Otóż śmiem wypowiedzieć się przeciwko konfiskacie majątku […]. 

Konfiskata zmusza […] niewinnych do odcierpienia kary obok winnego i doprowadza ich do 

 
492 K. Sójka-Zielińska, Humanitaryści Oświecenia o ochronie praw obwinionego w procesie karnym, [w:] 

Gaudium in litteris. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman z okazji osiemdziesiątych 

urodzin, red. L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak-Żochowska, Warszawa 2005, s. 693–694. 
493 Ibidem, s. 695–696. 
494 S. Salmonowicz, Z wieku Oświecenia. Studia z dziejów prawa i polityki XVIII wieku, Toruń 2001, s. 43. 
495 A. Lityński, Między humanitaryzmem a totalitaryzmem. Studia z dziejów prawa karnego, Tychy 2002, s. 23–

24. 



114 

 

tego, że z desperacji muszą popełniać przestępstwa. Cóż może stanowić smutniejsze 

widowisko niż obraz rodziny pogrążonej w niesławie i nędzy będących wynikiem przestępstw 

popełnionych przez głowę rodziny”496. 

Pierwszą kodyfikacją prawa karnego i procedury karnej, która realizowała postulaty C. 

Beccarii, była tzw. Leopoldina, wydana w 1786 r. w Wielkim Księstwie Toskanii. Znosiła 

ona nie tylko karę śmierci, ale również konfiskatę majątku jako sprzeczną z zasadą 

indywidualizacji winy sprawcy czynu zabronionego497. 

Wydawać by się mogło, że poglądy europejskich humanitarystów trafiły na podatny 

grunt w Rzeczpospolitej. Świadectwem tego były próby stopniowego wprowadzania 

indywidualizacji odpowiedzialności za popełnione przestępstwa, co znajdywało swoje 

odzwierciedlenie w ewolucji przepisów ustaw sejmowych, których część została już 

wcześniej przywołana. Wprowadzano także mechanizmy uzależniające wymiar kary od 

konkretnych okoliczności, rodzaju popełnionego przestępstwa, stopnia winy itp.498 

Uznano także, iż różnego rodzaju formy zjawiskowe przestępstwa, pod postacią 

swoistego rodzaju sprawstwa kierowniczego czy też polecającego, jak również pomocnictwa, 

także powinny być penalizowane, często w wymiarze nie niższym niż czyny sprawców 

bezpośrednio dokonujących przestępstwa. Przykładem była wspomniana już ustawa o sądach 

sejmowych z 1791 r., według której: „Hersztowie, dowódcy i celniejsi pomocnicy i 

wykonawcze […] surowszym karom podlegać mają; prości zaś buntownicy mają być […] 

karani stosownie do wielkości popełnionego występku”499. 

W 1776 r. sejm powierzył byłemu kanclerzowi wielkiemu koronnemu Andrzejowi 

Zamoyskiemu misję skodyfikowania i zunifikowania prawa krajowego. Projekt został 

opracowany w 2 lata i ostatecznie odrzucony na sejmie w 1780 r. m.in. ze względu na opór 

konserwatywnej szlachty wobec zmian ustrojowych i społecznych, a także ograniczoną 

suwerenność Rzeczpospolitej oraz dystans szlachty litewskiej pragnącej zachowania swoich 

odrębności prawnych (III Statut Litewski)500. 

 
496 C. Beccaria, O przestępstwach i karach, przeł. S. Lelental, Łódź 2014, s. 131–132. 
497 S. Salmonowicz, op. cit., s. 71, 74. 
498 M. Mikołajczyk, Prawo karne materialne w ustawach sejmowych w Polsce XVIII wieku, [w:] 

Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki, red. J. Malec, W. Uruszczak, Kraków 1999, s. 206. 
499 VL, t. IX, s. 244–246. 
500 E. Borkowska-Bagieńska, „Zbiór praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego, Poznań 1986, s. 54, 323. Warto 

nadmienić, że całość powstała w rekordowym tempie, bo już na początku czerwca 1778 r., a zatem w 20 

miesięcy od powstania komisji Zamoyskiego, pierwsza część projektu została oddana do druku, a jako jeden akt 

został on wydrukowany w dniu 1 października 1778 r., na początek obrad sejmowych. W porównaniu do Prus i 

Austrii, gdzie opracowywanie kodeksu trwało odpowiednio 48 i 58 lat, całościowy projekt kodeksu 
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Postulaty humanitarystów zostały jednak jedynie częściowo uwzględnione przez 

projekt „Zbioru praw sądowych”, opracowany przez komisję kierowaną przez Andrzeja 

Zamoyskiego. Przede wszystkim cel kary miał charakter kompensacyjno-odszkodowawczy, a 

dopiero na dalszym planie – korekcyjny względem sprawcy. Wprowadzono jednak zasadę 

racjonalizacji sprawiedliwościowej. System kar pozostawał nadal anachroniczny względem 

rozwiązań oświeceniowych, gdyż utrzymano kary: śmierci, obcięcia ręki oraz chłosty. 

Podobnie pozostawiono konfiskatę całości albo części majątku501. 

Zajęcie mienia groziło za 16 kategorii przestępstw przeciwko: państwu i monarsze, 

religii, życiu i zdrowiu, majątkowi i wolności. Konfiskata miała charakter kary dodatkowej, 

orzekanej zazwyczaj z karą śmierci, czasem z pozbawieniem wolności lub wygnaniem. 

Zasądzana była przede wszystkim jako prywatne odszkodowanie dla spadkobierców 

pokrzywdzonego, rzadziej miała charakter publiczno-kompensacyjny, a więc na rzecz władcy 

czy skarbu państwa502. 

Przykładem zastosowania konfiskaty jako sankcji publiczno-karnej była zbrodnia 

obrazy majestatu i zdrady kraju (cz. II, art. 48 § 7 i § 17 projektu kodeksu) oraz rebelia (art. 

49 § 13) – wówczas majątek skazanego przechodził na rzecz króla. W przypadku 

przestępstwa polegającego na propagowaniu sekt (art. 46 § 2) czy też fałszowaniu monety 

(art. 50 § 6 i 7), skonfiskowane dobra były przejmowane przez skarb państwa. Z kolei za 

apostazję groziła banicja połączona z konfiskatą majątku na rzecz najbliższych krewnych (art. 

46 § 3)503.  

Przykładem sankcji o charakterze prywatno-kompensacyjnym był artykuł „O 

szlachcicu” (cz. I, art. 16 § 16 projektu kodeksu), który za opuszczenie kraju bez pozwolenia 

lub uchylanie się z powrotem do niego: „Instygator Sądu Grodzkiego zapozwie, a zapozwany 

na pierwszym terminie nie stawający, 1000 złotych polskich, a drugim 2000 złotych polskich 

na rzecz instygatora z intraty dóbr ukarany zostanie, a przy takowym drugim wzdawaniu, da 

mu sąd czasu do powrotu niedziel 12, w których, gdyby zza granicy nie powrócił, weźmie sąd 

dobra jego w sekwestr […]”504. 

 
Zamoyskiego powstał w okresie 2 lat, wliczając w to kilkumiesięczny czas na jego wydruk. Zob. Ł. Kurdybacha, 

Dzieje Kodeksu Andrzeja Zamoyskiego, Warszawa 1951, s. 77. 
501 E. Borkowska-Bagieńska, op. cit., s. 273–275. 
502 Ibidem, s. 296. 
503 A. Zamoyski, Zbiór praw sądowych na mocy konstytucji roku 1776 przez J.W. Andrzeja Zamoyskiego ex 

Kanclerza Koronnego, Kawalera Orderu Orła Białego ułożony i na sejm roku 1778 podany, cz. 1, Warszawa 

1778, s. 180, 182–184, 187, 192. 
504 Ibidem, s. 48–49.  
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Zasadniczo w przypadku zastosowania konfiskaty dóbr przestępcy, to od króla 

zależało ich rozdysponowanie (cz. I, art. 2 § 33), jednakże jeśli majątki były skonfiskowane 

„po występnych mieszczanach”, wówczas należało je przeznaczyć „na poprawę miasta” (art. 

23 § 24)505. Warto zwrócić uwagę, że „Zbiór praw sądowych” Zamoyskiego uwzględniał 

orzecznictwo sądów szlacheckich z XVIII w., które chroniło prawa majątkowe rodziny 

przestępcy w momencie zasądzenia konfiskaty jego dóbr. Wyjątkiem była zbrodnia 

królobójstwa albo zdrada ojczyzny (cz. I, art. 20 § 7)506. 

W „Zbiorze praw sądowych” można znaleźć elementy faktycznego przepadku. 

Chrześcijanin lub żyd, który kupił cokolwiek w niedzielę lub dzień świąteczny, tracił nabyty 

przedmiot albo jego równowartość, za wyjątkiem zboża, kiedy to  miała miejsce konfiskata 

(przepadek) połowy jego ilości. W obu przypadkach konfiskata (przepadek) następowała na 

rzecz delatora (cz. II, art. 3 § 2). Komisja Skarbowa Koronna i Komisja Skarbowa Litewska 

miały za zadanie utrzymywać drogi handlowe, jak również pilnować, aby kupcy tylko nimi 

się poruszali pod groźbą konfiskaty (przepadku) ich towarów (cz. III, art. 9 § 13)507. 

Istotnym materiałem, który miał wpływ na treść przepisów kodeksowych „Zbioru 

praw sądowych” Zamoyskiego, były „Maksymy, które powinny być zachowane w pisaniu 

praw kryminalnych”. Był to jeden z wcześniejszych tekstów humanitarnych polskiej literatury 

prawniczej, choć nie są znane jego dokładna data wydania, jak i autorstwo508. „Maksymy” 

dopuszczały stosowanie kar na życiu, sławie czy majątku, jednak te musiały być odpowiednio 

miarkowane przez sąd (art. 30). W następnym artykule dodawały: „Szkodliwe jednak prawo, 

które łączy karę śmierci z konfiskacją fortuny. Chciwość pomnoży skargi dla kar takowych, 

albo też konfiskacja będzie opcją i weźmie sama tylko miejsce kary kryminalnej. Napisał 

któryś z juriskonsultów: Sub principe bono mala fisci causa. Excypuję z tej maksymy 

kryminały najwyższe: laesae maiestatis et perduellionis”509. 

W nieco odmienny sposób do projektu „Zbioru praw sądowych” Zamoyskiego odniósł 

się Feliks Trojanowski w swych „Uwagach na niektóre punkta nowo utworzonego prawa” z 

1780 r., a więc w sytuacji, gdy właśnie ważyły się losy tego pierwszego konceptu. Wprawdzie 

Trojanowski reprezentował inne stanowisko niż Zamoyski np. co do stosowania kary śmierci, 

 
505 Ibidem, s. 6, 77. 
506 „Dzieci za występki osobiste rodziców swoich odpowiadać ani karane być na osobach lub majątkach 

własnych nie powinny”. Ibidem, s. 56. Zob. E. Borkowska-Bagieńska, op. cit., s. 296–297. 
507 A. Zamoyski, op. cit., s. 56, 104. 
508 Pozycja ta została w całości ujęta w artykule E. Borkowskiej-Bagieńskiej, Nieznane materiały z prac nad 

prawem karnym w „Zbiorze praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego, CPH 1988, t. 40, z. 1, s. 134–137. 
509 Cyt. za: Ibidem, s. 136. 
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ograniczając jej zakres i kładąc nacisk na utylitarny oraz kompensacyjny charakter sankcji 

karnej w ogóle510, to jednak rekomendował tylko pewne drugorzędne zmiany w zakresie 

stosowania konfiskaty majątku, nie postulując przy tym jej zniesienia. 

Trojanowski stał na stanowisku, że za przestępstwa: obrazy majestatu, zabójstwa, 

najazdów, zasadzek, handlu ludźmi, zgwałcenia, świętokradztwa, złodziejstwa, kradzieży 

majątku publicznego, fałszowania pieniędzy, a także podrabiania dokumentów urzędowych 

powinna być wymierzana, w miejsce kary śmierci, kara w postaci obowiązku pracy aż do 

śmierci „naturalnie przychodzącej”. W przypadku „większych kryminałów” (zapewne 

chodziło tutaj o zabójstwo) postulował on połączyć obowiązek dożywotniej pracy z 

konfiskatą dóbr – w połowie na rzecz spadkobiercy zmarłego, a w połowie na rzecz skarbu 

państwa. „Pomniejsze zaś zbrodnie” powinny być ukarane obowiązkiem pracy na lat „kilka, 

kilkanaście”511. Trojanowski konstatował: „A tak widok publiczny, nędza cierpiana, 

odpadnięcie od majątku (dla którego zbójcy rozbijają i złodzieje kradną i inne zbrodnie 

popełniają się), szlachectwa, honoru, bardziej powściągnie od złego niżeli kat, miecz i 

szubienicą”512. 

Wartymi odnotowania są także pozycje Teodora Ostrowskiego, przyszłego członka 

koronnej komisji kodyfikacyjnej, a przede wszystkim jego tłumaczenie dzieła Wilhelma 

Blackstone’a z 1786 r., dotyczącego angielskiego prawa karnego, odnoszącego się jednak 

również do realiów polskich. Ostrowski, będąc także zwolennikiem doktryny humanitarnej, 

stał na stanowisku, iż kara powinna być miarkowana. Odnosząc się do kwestii 

odpowiedzialności majątkowej rodziny osoby popełniającej samobójstwo, stwierdził, iż: 

„Kara na majątku równie byłaby względem krewnych ciężka i niesłuszna, gdyby całość jego 

zajmowała. Sam tedy dochód jego na Skarb przez pewne lata poświęcony, karę tę konieczną, 

umiarkowaną wystawi”513. Ostrowski był zatem przeciwnikiem stosowania konfiskaty, 

podobnie jak infamii, gdyż obie kary oddziaływały bezpośrednio nie tylko na przestępcę, lecz 

również na jego niewinne potomstwo514. 

 
510 „Kara nie tylko powinna być przyzwoita występkowi, utwierdzająca dobrych w dobrym, odstraszająca 

obojętnych od złego, hamująca złych od popełnienia zbrodni, ale też i z pożytkiem dla Ojczyzny  albo raczej 

nagrodą straty z popełnionych zbrodni wynikłej”. F. Trojanowski, Uwagi Na Niektóre Punkta Nowo 

Utworzonego Prawa i Dowody Że Mimo Wolą J.W. Zamoyskiego Musieli Być Umieszczone, b.m.w. 1780, s. 48. 
511 Ibidem, s. 49–50. 
512 Ibidem, s. 50. 
513 T. Ostrowski, Prawo kryminalne angielskie przez Wilhelma Blackstona zebrane a przez x T. Ostrowskiego 

wytłumaczone i uwagami do Prawa Polskiego stosownymi pomnożone, t. 1, Warszawa 1786, s. 274. 
514 Z. Zdrójkowski, Teodor Ostrowski (1750–1802). Pisarz dawnego polskiego prawa sądowego (proces, prawo 

prywatne i karne). Jego projekty reformy prawa karnego w Polsce oraz ich związek z europejskim ruchem 

humanitarnym, Warszawa 1956, s. 195. 
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Osobą, która miała nieco odmienne poglądy na karę konfiskaty mienia był jeden z 

autorów Konstytucji 3 Maja – Hugo Kołłątaj. Może być to nieco zaskakujące, biorąc pod 

uwagę wiodące tendencje polskiej myśli polityczno-prawnej, ale autor projektu „Prawo 

polityczne narodu polskiego” pozostawał pod niewątpliwie dużym wpływem zachodniej 

publicystyki humanitarnej, która opowiadała się za utrzymaniem tej dolegliwej sankcji515. 

Kołłątaj postulował jednak utrzymanie tej kary dla dwóch przestępstw politycznych o 

szczególnym natężeniu, tj. zbrodni „obrażenia narodu” oraz „obrażenia majestatu”, które 

oznaczało w tym czasie już nie tylko osobę samego władcy, lecz także organy władzy 

publicznej (wykonawczej), które reprezentował. Popełnienie któregoś z czynów zabronionych 

miało skutkować konfiskatą całości mienia skazanego oraz wystawieniem go przez skarb na 

publiczną licytację. Sankcja ta miała być połączona z karą śmierci, dożywotniego więzienia, 

banicji, pozbawienia czci, praw miejskich lub urzędów. Co więcej, konfiskata miała mieć 

charakter bezwzględny, tj. nie miała uwzględniać potrzeb bytowych rodziny przestępcy ani 

interesów osób trzecich, co stanowiło istotny krok w tył względem wcześniej wspominanych 

już i obowiązujących w Rzeczpospolitej rozwiązań prawnych516. 

Uchwalona w dniu 3 maja 1791 r. Ustawa Rządowa była aktem prawnym o 

niewątpliwie przełomowej i doniosłej wartości. Z drugiej jednak strony, mimo istotnych 

przeobrażeń ustrojowych, konserwowała stanowy podział społeczeństwa. Nadal to szlachta 

uważała się za swoisty „naród polityczny”, posiadający legitymację do sprawowania rządów 

w państwie. Nieprzypadkowo zatem już w artykule II „Szlachta ziemianie” Konstytucji 3 

Maja znalazł się obszerny opis przede wszystkich prerogatyw szlacheckich. Dotyczyło to 

także praw majątkowych, bowiem: „Nade wszystko zaś prawa bezpieczeństwa osobistego {i 

wolności osobistej}, własności gruntowych i ruchomej tak, jak od wieków każdemu służyły, 

świątobliwie, nienaruszenie zachowane mieć chcemy i zachowujemy, zaręczając 

najuroczyściej, iż przeciwko własności czyjejkolwiek, żadnej odmiany lub ekscepcji w prawie 

nie dopuścimy […]. Dla czego bezpieczeństwo osobiste i wszelką własność komukolwiek 

z prawa przynależną, jako prawdziwy społeczności węzeł, jako źrenicę wolności 

 
515 T. Adamczyk, Problem kary w polskiej myśli humanitarnej XVIII w., „Z Dziejów Prawa” 2004, nr 5, s. 51. 
516 H. Kołłątaj, Prawo polityczne narodu polskiego, [w:] H. Kołłątaj, Listy anonima i Prawo polityczne narodu 

polskiego, oprac. B. Leśnodorski, H. Wereszycka, t. 1, Warszawa 1954, s. 251–255. 
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obywatelskiej szanujemy, zabezpieczamy, utwierdzamy i aby na potomne czasy szanowane, 

ubezpieczone i nienaruszone zostawały, mieć chcemy”517. 

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja odbiło się także szerokim echem w krajach 

europejskich. Brytyjski konserwatysta, Edmund Burke, tak oceniał polską ustawę zasadniczą: 

„Nikt straty nie poniósł, nikt poniżonym nie został. […] żadna kropla krwi nie prysnęła: nie 

było ni zdrady, ni obelgi, ni przysposobionego lżenia religii, obyczajów ani łupiestwa, ani 

konfiskaty; żaden obywatel pojmanym, żaden więzionym nie został, żaden wygnanym”518. 

Wprawdzie sama Konstytucja 3 Maja nie odnosiła się wprost do problematyki 

konfiskaty mienia ani nawet do ogólnych zasad prawa karnego, jednak albo inkorporowała 

prawa już wcześniej uchwalone, albo pozostawiała te materie późniejszym aktom prawnym; 

w obu przypadkach mieliśmy do czynienia z katalogiem tzw. ustaw okołokonstytucyjnych, 

które uchwalił Sejm Wielki w latach 1791–1792519. 

Przykładem prawa tej pierwszej kategorii była ustawa o miastach królewskich z dnia 

18 kwietnia 1791 r.520, czego dowodem jest artykuł III Konstytucji 3 Maja „Miasta i 

mieszczanie”, deklarujący: „Prawo na teraźniejszym sejmie zapadłe pod tytułem Miasta 

Nasze królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej w zupełności utrzymane mieć chcemy 

i za część niniejszej konstytucji deklarujemy […]”521. W art. II „O prerogatywach mieszczan” 

ustawy o miastach królewskich znalazło się rozszerzenie szlacheckiej dotąd zasady neminem 

captivabimus nisi iure victum na mieszczan posiadających majątek nieruchomy, wyjąwszy 

jednak osoby zbankrutowane, jak również tych, którzy nie byliby w stanie złożyć w sądzie 

właściwej kaucji, a także złapanych na gorącym uczynku522. 

Mimo istotnej doniosłości społeczno-ustrojowej tego prawa, należy zauważyć, że 

obejmowało ono jedynie mieszczan miast królewskich, których było w Rzeczypospolitej 

jedynie 26%, podczas gdy poza jej jurysdykcją znalazły się miasta duchowne (10%) oraz 

przede wszystkim prywatne (64%). Co więcej, ustawodawstwo to odnosiło się jedynie do 

 
517 Konstytucja 3 maja 1791. Na podstawie tekstu ustawy rządowej z Archiwum Sejmu Czteroletniego 

przechowywanego w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, oprac. A. Grześkowiak-Krwawicz, 

Warszawa 2018, s. 63–64. 
518 G. Widecki, Wrażenia i sądy zagranicy w roku 1791 o „Rewolucji Polskiej, „Ilustrowany Kurier Codzienny” 

z dnia 28 kwietnia 1930 r., nr 18 (dodatek nr 111), s. 1–2. 
519 Więcej na temat systematyki oraz postanowień poszczególnych ustaw okołokonstytucyjnych Sejmu 

Wielkiego zob. W. Uruszczak, Ustawy okołokonstytucyjne Sejmu Wielkiego z 1791 i 1792 roku, „Krakowskie 

Studia z Historii Państwa i Prawa” 2013, nr 6 (3), s. 247–258. 
520 A dokładniej oblatowana pod nazwą „Miasta Nasze Królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej”. VL, 

t. 9, s. 215. 
521 Konstytucja 3 maja 1791…, s. 64. 
522 VL, t. 9, s. 216. 
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ludności chrześcijańskiej, pozostawiając uregulowanie statusu Żydów specjalnie wyznaczonej 

w tym celu w czerwcu 1789 r. „Deputacji do reformy Żydów”. Prace te jednak nie zdążyły 

zostać doprowadzone do szczęśliwego końca przed limitą obrad sejmowych z dnia 29 maja 

1792 r.523 W efekcie nie zdecydowano się na konstytucyjne zagwarantowanie nietykalności 

osobistej nikomu innemu poza mieszczanami i szlachtą. Próbowano wprawdzie później 

dokonać wykładni rozszerzającej Konstytucji 3 Maja, co zrobiła choćby Komisja Policji w 

1792 r., uznając, iż przywilej ten obejmuje także Żydów524. 

Przyznanie nietykalności osobistej innym plebejuszom, a zwłaszcza masom 

chłopskim, wydawało się w drugiej połowie XVIII w. zupełnie nierealne. Przywilej ten wiązał 

się bowiem z posiadaniem majątku nieruchomego, a wyłącznie ziemia stanowiła kaucję 

zabezpieczającą stawiennictwo oskarżonego w sądzie i późniejsze wykonanie wyroku. 

Obdarowanie nietykalnością osobistą chłopów, będących przedmiotem poddaństwa 

osobistego, pozbawionych władztwa nad ziemią, byłoby zatem iluzoryczne525. Z drugiej 

jednak strony Prawo o miastach stanowiło pierwszy krok w kierunku rozszerzenia praw 

szlacheckich na ogół mieszkańców, a zarazem przekształcenia społeczeństwa stanowego w 

nowoczesny naród526. 

Ostatnia próba całościowej kodyfikacji prawa karnego w Rzeczpospolitej została 

podjęta przez Sejm Czteroletni w 1791 r. Konstytucja 3 Maja w artykule VIII „Władza 

sądownicza” sformułowała, wyrażony bezpośrednio, nakaz ujednolicenia prawa w 

Rzeczpospolitej: „Nowy kodeks praw cywilnych i kryminalnych, przez wyznaczone przez 

sejm osoby spisać, rozkazujemy”527. W myśl tego generalnego przepisu, w drodze uchwał 

sejmowych, na sesji prowincjonalnej z dnia 29 czerwca 1791 r., powołano członków komisji 

kodyfikacyjnych dla Litwy i Korony. Przewodniczącym i zarazem najaktywniejszym 

 
523 Więcej na ten temat zob. K. Zienkowska, Obywatele czy mieszkańcy? Nieudana próba reformy statusu Żydów 

polskich w czasie Sejmu Czteroletniego, [w:] Sejm Czteroletni i jego tradycje, red. J. Kowecki, Warszawa 1991, 

s. 152–166; J. Michalski, Sejmowe projekty reformy położenia ludności żydowskiej w Polsce w latach 1789–

1792, [w:] Lud żydowski w narodzie polskim. Materiały sesji naukowej w Warszawie 15–16 września 1992, red. 

J. Michalski, Warszawa 1994, s. 43–44. 
524 Nastąpiło to na wniosek zawarty w memoriale „plenipotentów ludu żydowskiego w całym kraju”. W efekcie 

Komisja Policji, odrzucając część jego punktów uznała, iż: „Gdy opieka rządowa Konstytucją 3 Maja nad 

wszystkimi kraju mieszkańcami rozciągniętą została”, przeto Komisja i Żydów spod tejże wyłączonych nie 

widząc, tym samym prawo Neminem captivabimus nisi iure victum (wyjąwszy recens crimen) i do Narodu 

żydowskiego rozciągnione być widzi”. Cyt. za: T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta 

(1764–1794). Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego, t. 1, Warszawa–Kraków 

1897, s. 230–231. 
525 M. Mikołajczyk, Z badań nad zagadnieniem nietykalności osobistej w okresie Sejmu Czteroletniego, [w:] W 

dwusetną rocznicę…, s. 146. 
526 A. Grześkowiak-Krwawicz, Konstytucja 3 Maja. Rewolucja – prawo – dokument, [w:] Konstytucja 3 maja 

1791…, s. 14. 
527 Konstytucja 3 maja 1791…, s. 77. 
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działaczem deputacji koronnej był podkanclerzy koronny Hugo Kołłątaj, duży wpływ na 

przebieg prac miał także prawnik i poeta Józef Szymanowski528. Z kolei z osób wybranych do 

liczniejszej deputacji litewskiej największą rolę odgrywał poseł inflancki Józef 

Weyssenhoff529. 

Co do zasady projekty kodeksu Stanisława Augusta Poniatowskiego wychodziły 

naprzeciw założeniom humanitarystów. Wprowadzono podział przestępstw na publiczne i 

partykularne (prywatne), a także na odpowiednie ich kategorie: winy i zbrodnie, które z kolei 

dzieliły się na partykularne i publiczne. Uwzględnione zostały również postulaty myśli 

oświeceniowej w zakresie problemu kary. Przyznano jej charakter racjonalny, relatywny i 

utylitarny, a ponadto zerwano z arbitralnością ich wymierzania. W przypadku kar 

majątkowych sąd miał za zadanie uwzględniać sytuację materialną przestępcy, wprowadzając 

zasadę proporcjonalności, co było zdecydowanie, nawet jak na owe czasy, nowoczesnym 

rozwiązaniem530. 

Zarówno deputaci koronni, jak i litewscy byli zgodni w tym, że należałoby połączyć 

kary pozbawienia wolności z pracami społecznymi, a także ustanowić sankcje w postaci 

infamii czy utraty obywatelstwa jako kary samoistne531. Przedstawiciele obu komisji 

kodyfikacyjnych różnili się jednak poglądami co do charakteru kar majątkowych. 

Szymanowski traktował je in gremio jako naturalne, niezależnie, czy były one pobierane na 

rzecz skarbu publicznego, czy osoby prywatnej532. Z kolei Weyssenhoff był przeciwnikiem 

publicznej kary majątkowej, kładąc nacisk przede wszystkim na jej charakter kompensacyjny 

względem poszkodowanego obywatela533. 

 
528 W. Szafrański, Kodeks Stanisława Augusta, Poznań 2007, s. 81, 83. Edmund Krzymuski uważał, że prospekt 

Szymanowskiego, mimo że „wzniosły pod względem ducha, pozbawiony jest przymiotów wszelkiej, choćby 

najskromniejszej oryginalności”. Prawie wszystkie bowiem jego fragmenty miały być zaczerpnięte z „Nauki 

prawodawstwa” G. Filangieriego lub też z wspomnianego traktatu „O przestępstwach i karach” C. Beccarii. E. 

Krzymuski, Józef Szymanowski. Przyczynek do reformy prawa i procesu karnego w Polsce w końcu XVIII wieku, 

„Biblioteka Warszawska” 1891, t. 4, s. 251–252. 
529 W. Szafrański, op. cit., s. 91. Więcej na temat poglądów J. Weyssenhoffa i jego prac w deputacji 

kodyfikacyjnej litewskiej zob. W. Szafrański, Józef Weyssenhoff – polityk, prawnik, legislator czasów 

Oświecenia, Poznań 2017, s. 353–447. 
530 W. Szafrański, Kodeks…, s. 268–270, 276, 278. Więcej na temat systematyki kar w obu projektach zob. P. 

Wiązek, Istota i cele kary oraz okoliczności wpływające na jej wymiar w świetle projektu Kodeksu Stanisława 

Augusta, „Studia Historycznoprawne” 2004, t. 288, s. 135–144. Co do klasyfikacji czynów zabronionych zob. P. 

Wiązek, Przestępstwa polityczne w polskiej myśli karnoprawnej doby stanisławowskiej w świetle prospektów 

Józefa Szymanowskiego i Józefa Weyssenhoffa, „Studia Historycznoprawne” 2015, t. 319, s. 141–153. 
531 A. Lityński, Prawo karne w projekcie kodeksu Stanisława Augusta, „Przegląd Prawa i Administracji” 1974, 

nr 5, s. 88. 
532 M. Pasztor, Zagadnienia prawa karnego w kodeksie Stanisława Augusta i Kodeksie Karzącym Królestwa 

Polskiego (1818), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1995, nr 40, z. 3, s. 109. 
533 Z. Zdrójkowski, Nieznane litewskie prospekty karne Józefa Weyssenhoffa z 1792 r., CPH 1958, t. 10, z. 1, s. 

117. 
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Niezależnie od powyższych rozbieżności akcentowano osobisty wymiar kary, w 

związku z czym autorzy obu projektów byli przeciwni karze konfiskaty. Z „Myśli do 

prospektu prawa kryminalnego” Józefa Szymanowskiego (cz. 2. „O zbrodniach i karach”) 

dowiemy się, iż: „Konfiskaty majątku nie chcemy mieć w liczbie kar kryminalnych 

umieszczonej, gdyż ta nie samego tylko dotykając przestępcę, ale dosięgając i niewinne jego 

potomstwo, zgodzić się nie może z prawidłami sprawiedliwości”534. 

Z kolei w prospekcie Weyssenhoffa „Podział ogólny materii in Codice Criminali 

zawartej” (cz. 1. „Przestępstwa i kary im odpowiadające”) autor stwierdził: „W Nowej 

Ameryce zniesiona konfiskata dóbr przestępnych. Winy pieniężne mają być pomiarkowane, 

nie mogą być rozciągnięte do domostwa, odzienia, pościeli łóżek i narzędzi potrzebnych 

profesji przestępnego”. Ponadto Weyssenhoff w jednym z tzw. prawideł ogólnych względem 

stosunku kar do przestępstw uznał, że kara powinna dotykać tylko osobę winną, a nie 

rozciągać się na krewnych, jak również rzucać na nich złe światło535. 

Pewien wyłom mógł być spowodowany przez praktykę stosowania innej dolegliwej 

kary, a mianowicie wygnania. Sankcja ta miała grozić za zbrodnie i co do zasady nie była 

oceniania przez humanitarystów za okrutną, jeśli nie byłaby powiązana właśnie z konfiskatą 

majątku pozostawionego w kraju536. Nie zmienia to jednak faktu, że obaj projektodawcy 

kodeksu uznali, że wygnanie z ojczyzny stanowi dużą dolegliwość i nie powinno być 

nadużywane. Najodpowiedniejszego zastosowania tej kary upatrywali w występku apostazji, 

a sankcja ta, w praktyce stosowania, powinna dotyczyć przede wszystkim cudzoziemców, 

którzy nie respektowali krajowego porządku prawnego537. 

Rozważania te jednak, zarówno dla skutków społecznych, jak i prawno-ustrojowych, 

pozostają irrelewantne, gdyż wszystkie te projekty nigdy nie weszły w życie i nie znalazły 

swojego praktycznego zastosowania. „Kodeks praw cywilnych i kryminalnych”, 

zapowiedziany przez Konstytucję 3 Maja, m.in. ze względu na przegraną wojnę polsko-

rosyjską 1792 r., a także negację reform ustrojowych i prawnych Sejmu Czteroletniego, nigdy 

nie ujrzał światła dziennego538. 

 
534 Kodeks Stanisława Augusta. Zbiór dokumentów, oprac. S. Borowski, Warszawa 1938, s. 194. Zgodność 

poglądów Szymanowskiego i Weyssenhoffa co do likwidacji kary konfiskaty wynika z ich podstawowego 

postulatu, a mianowicie zasady indywidualizacji odpowiedzialności karnej.  
535 Z. Zdrójkowski, Nieznane litewskie…, s. 114, 117. 
536 W. Szafrański, Kodeks…, s. 284. 
537 Kodeks Stanisława Augusta…, s. 195–196. 
538 Na temat dodatkowych zbiorów dokumentów stanowiących pewne uzupełnienie materiałów do kodyfikacji z 

lat 1791–1792 zob. A. Lityński, Nieznane materiały do projektu kodeksu Stanisława Augusta, CPH 1978, t. 30, 

z. 2, s. 223–244. 
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5.3. Konfiskata w ostatnich latach istnienia Rzeczypospolitej 

 

Na sesji sejmowej z dnia 10 maja 1792 r. poseł kijowski Jan Chojecki wygłosił iście 

antyrosyjską mowę, w której nawoływał do obrony wszystkimi siłami przed obcym wojskiem 

i „raczej śmierć chwalebną ponieść niż żyć w haniebnej podległości”. W związku z tym 

wniósł on projekt, który został następnie wzięty do deliberacji: „ażeby wszystkich tych dobra, 

którzy by łączyli się z napastnikami na Ojczyznę, w połowie na Skarb Publiczny 

konfiskowane zostały, a w drugiej połowie, ażeby dla ich Sukcesorów, jako niewinnych, 

zachowane były”539. 

W dniu 26 maja 1792 r., po tym jak rosyjskie wojska weszły na terytorium 

Rzeczypospolitej, Sejm uchwalił „Deklarację względem stanu teraźniejszego 

Rzeczypospolitej”, w której zapowiedział pociągnięcie do odpowiedzialności karnej zdrajców 

ojczyzny. Deklaracja stanowiła, że spiskujący z rosyjskim najeźdźcą przeciwko 

Rzeczpospolitej: „Od wszelkich prerogatyw obywatelskich oddaleni, od czci i sławy 

odsądzeni i na karę śmierci skazani być powinni. Dobra ich natychmiast w sekwestr komisja 

skarbowa obojga narodów weźmie, a sądy sejmowe podług tego prawa wyrok swój przeciwko 

nim wydadzą” (pkt 5). Do egzekwowania odpowiedzialności karnej został powołany 

ekstraordynaryjny sąd sejmowy (pkt 7)540. Jego właściwość oraz sposób funkcjonowania 

określiła następnie konstytucja z dnia 31 maja 1792 r. „Sąd sejmowy ekstraordynaryjny”541. 

Należy zwrócić uwagę, że Sejm nakazał Komisji Skarbowej natychmiastowe zajęcie 

majątków zdrajców jeszcze przed osądzeniem ich przed sądem sejmowym, co było nie tylko 

sprzeczne z dotychczas stosowanymi zasadami procesowymi, ale wyraźnie odbiegało od 

innych norm wydawanych w maju 1792 r., które nie pogarszały w istotny sposób położenia 

oskarżonego. Wydanie tego rodzaju przepisów można jednak tłumaczyć ówczesną 

nadzwyczajną sytuacją polityczną, kiedy Rzeczpospolita potrzebowała wpływów 

budżetowych mocno obciążonego wydatkami wojennymi skarbu państwa542. 

 
539 „Gazeta Warszawska” z dnia 12 maja 1792 r., nr 38, s. 1. 
540 VL, t. 9, s. 449. 
541 „Stosownie do deklaracji […] sąd sejmowy ekstraordynaryjny ustanawiamy, który przez cały przeciąg 

niniejszej obrony trwać ma i znajdować się zawsze w tym miejscu, gdzie My Król z strażą znajdować się 

będziemy”. VL, t. 9, s. 452. 
542 M. Mikołajczyk, Elementy inkwizycyjne w sprawach należących do właściwości sądów sejmowych (1788–

1792), [w:] W dwusetną rocznicę wolnego Sejmu. Ludzie – państwo – prawo czasów Sejmu Czteroletniego, red. 

A. Lityński, Katowice 1988, s. 128–129. 
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Konfederacja targowicka z 1792 r., której zasadniczym celem było odwrócenie reform 

Sejmu Wielkiego, posługiwała się karami względem nieposłusznych jej oponentów. Tak też 

było w przypadku uniwersału z 18 lipca 1792 r., który został wydany w Nowym 

Konstantynowie. Zgodnie z nim każdemu, kto nie podporządkowałby się decyzjom 

zwierzchności konfederackiej, miały zostać zasekwestrowane dobra na skarb publiczny. 

Ponadto organizowanie zbrojnych band czy sprawowanie przez nich zakazanej przez 

konfederację jurysdykcji „na uciśnienie prawych synów Rzeczypospolitej” miało być karane 

konfiskatą majątku. Z kolei dla szpiegów, którzy mieli donosić „partii spiskowej 3 maja” o 

ruchać wojsk konfederackich, „mogących przez to spowodować rozlew drogiej dla 

Rzeczypospolitej krwi”, przewidziana była kara śmierci543. 

Akt związkowy konfederacji wołyńskiej, podpisany w dniu 11 lipca 1792 r., wzywał 

szlachtę tego województwa, aby stawiła się w Łucku i przystąpiła do konfederacji pod 

rygorem sekwestracji majątków. Starano się tego dokonać również poprzez groźby użycia 

przemocy, przy walnej pomocy ze strony wojsk rosyjskich. Majątki tych, którzy nie chcieli 

tego uczynić, były pustoszone. Dla przykładu, pod koniec lipca 1792 r., zrabowano majątek 

Wilgi, należący do wojewody czernihowskiego, który odmówił udania się do Włodzimierza 

celem zwołania sejmiku konfederackiego. Z kolei szambelanowi Karczewskiemu złupiono 

wieś pod Włodzimierzem. W sierpniu 1792 r. sędziemu Iwanickiemu zrujnowano dom w 

Iwaniczach, a także skonfiskowano srebra, złożone u kapucynów we Włodzimierzu544. 

W praktyce jednak Stanisław Szczęsny Potocki, jeden z głównych decydentów 

prorosyjskich, nie myślał poważniej o sekwestrach czy tym bardziej konfiskatach i chciał 

jedynie groźbą zmusić do uległości osoby podatne na nacisk. Aby uniknąć sytuacji odebrania 

majątków, obywatele uciekali się do różnych sposobów, mających często profilaktyczny 

charakter. Poza prośbami o ochronę dóbr, kierowanymi m.in. do króla, stosowane były 

wybiegi prawne w oparciu o prawa małżonki czy innych członków rodziny do majątków 

zagrożonych działalnością targowiczan. Zasadniczo odebranie czyichś dóbr rodowych w 

Koronie było bardzo trudne, a biorąc pod uwagę tendencje do trzymania się litery prawa przez 

Generalność Koronną – niemal niemożliwe545. 

O wiele bardziej represyjna polityka dotknęła Litwę, gdzie wraz z nałożeniem 

sekwestru wymieniano cały zarząd majątku, często w bezpardonowy i brutalny sposób. Tak 

 
543 W. Smoleński, Konfederacja targowicka, Kraków 1903, s. 183. 
544 Ibidem, s. 179, 181. 
545 D. Rolnik, Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej (maj 1792–styczeń 1793), Katowice 2000, s. 

26–27, 42. 
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też, na rozkaz hetmana polnego litewskiego Szymona Kossakowskiego, jednego z liderów 

konfederacji targowickiej, postąpiono z dobrami marszałka Stanisława Sołtana. Tego rodzaju 

działalność odbijała się szerokim echem również w Koronie i skłaniała do przyłączania się do 

targowiczan546. 

Zdecydowanie częstsze i skuteczniejsze okazały się jednak sekwestry, które były 

nakładane na najaktywniejszych protagonistów dzieła Sejmu Czteroletniego. W dużym 

stopniu miały one jednak charakter propagandowy, gdyż chciano w ten sposób wzbudzić 

strach wśród innych, bardziej opornych, obywateli i zmusić ich do posłuszeństwa. Skutki tej 

polityki nie były nadmiernie dotkliwe dla Polaków. 

Sejm grodzieński, który obradował od czerwca do listopada 1793 r., zatwierdzając 2. 

rozbiór Rzeczypospolitej, doprowadził jednocześnie do likwidacji istotnej części spuścizny 

legislacyjnej Sejmu Czteroletniego. W dniu 23 listopada 1793 r. przywrócono prawa 

kardynalne, a wśród nich także pacta conventa. Zgodnie z nimi król potwierdzał, iż: „dóbr 

żadnych nikomu konfiskować, ani honorów odbierać gwałtownie nie dozwoli, chyba post 

iudicium et convictionem”547. Wprawdzie sejm grodzieński, formułując pacta conventa, 

wprowadził je jako stałe zasady, które każdorazowo król musiał zaprzysiąc, nie dotyczyło to 

jednak samego Stanisława Augusta, a dopiero jego następców548. Na marginesie warto 

wspomnieć o ustawie „Zalecenie władzom krajowym względem Francuzów”, którą podjął 

sejm grodzieński. Za związki z reżimem jakobińskim groziła konfiskata majątku, który ci 

cudzoziemcy posiadali na terytorium Rzeczpospolitej, z czego na rzecz szpitali przechodziła 

¾ jego wartości, podczas gdy ¼ przypadała delatorowi549. 

Ostatnim zbrojnym zrywem, który poprzedził całkowitą utratę suwerenności przez 

Rzeczpospolitą, było powstanie kościuszkowskie. Postacią, która miała istotny wpływ 

zarówno na przygotowania do insurekcji, jak i sam jej przebieg, był wspomniany Hugo 

Kołłątaj. Brał on m.in. udział w tworzeniu, ogłoszonego w dniu 7 maja 1794 r. uniwersału 

połanieckiego, jak również Rady Najwyższej Narodowej (RNN), która powstała 3 dni 

później. Kościuszko nominował Kołłątaja na radcę Wydziału Skarbu RNN, której zadaniem 

było m.in. sekwestrowanie majątków zdrajców ojczyzny, a także kontrola administracji 

 
546 Ibidem, s. 43. 
547 VL, t. 10, s. 114. 
548 J. Wąsicki, Konfederacja targowicka i ostatni sejm Rzeczypospolitej z 1793 roku (studium historyczno-

prawne), Poznań 1952, s. 89. 
549 VL, t. 10, s. 86. 
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zarządzającej dobrami narodowymi i przychodami publicznymi550. Będąc odpowiedzialnym 

za sprawy skarbowe, wprowadził progresywne opodatkowanie, a także częściową konfiskatę 

dóbr kościelnych. Dla przykładu kapituła krakowska została zmuszona do przekazania na 

rzecz skarbu powstańczego przedmiotów o wartości 20 tys. zł. Dokonano także rekwizycji 

złotych i srebrnych naczyń na łączną sumę 527 692 zł. Ponadto, na wniosek Kołłątaja, na 

duchownych nałożono podatek w wysokości 1 tys. zł od osoby551. 

Wykonywanie kary konfiskaty majątku zasadniczo spoczywało na Wydziale Skarbu 

RNN, który powinien w tym celu otrzymywać z Wydziału Sprawiedliwości wyciągi 

wyroków, które zapadały w sądach warszawskich. Wydział Skarbu współpracował w tej 

kwestii z Deputacją Administracyjną. W innych przypadkach wykonanie kar pieniężnych oraz 

konfiskaty było nadzorowane przez organy policji miejskiej lub na prowincji – komisji 

porządkowych, co odbywało się prawdopodobnie poprzez użycie siły w celu zajęcia 

właściwego majątku552. 

Od dnia 24 marca 1794 r., a więc opublikowania Aktu Powstania Narodu w Krakowie, 

następowały gwałtowne zmiany ustrojowo-prawne, które dotknęły także prawo karne. Prawo 

karne materialne zaczęło interesować się przede wszystkim sprawcami przestępstw 

politycznych – w tym zwłaszcza wymierzonych przeciwko powstaniu oraz zbrodni zdrady 

kraju. Wśród sankcji karnych znalazły się: kara śmierci, kara pozbawienia wolności, 

konfiskata majątku, przepadek części majątku, utrata obywatelstwa, pozbawienie praw 

publicznych w całości albo części, utrata urzędy i infamia, a także degradacja, która była 

orzekana przez sądy kryminalne oraz wojskowe553. 

Zmiany w tym zakresie wprowadzała specjalna ordynacja insurekcyjna „Organizacja 

sądów kryminalnych wojewódzkich z wyszczególnieniem zbrodni i kar”, która została 

wprowadzona w dniu 3 czerwca 1794 r. Określono w niej, że za branie pensji od 

przedstawicielstw obcych mocarstw czy też przekupywanie urzędników grozi sankcja 

kumulatywna w postaci banicji, konfiskaty majątku, wywołania oraz dożywotniego 

pozbawienia urzędów (§ 3 pkt 3). Z kolei za uszczuplanie dochodów państwowych 

przewidziana była kara dożywotniego więzienia, infamii oraz grzywny na rzecz skarbu 

państwa w podwójnej wysokości wyrządzonej szkody (§ 3 pkt 6). Uchylanie się od służby 

 
550 B. Szyndler, Powstanie kościuszkowskie 1794, Warszawa 1994, s. 161–164. 
551 A. Pociąsk, Hugo Kołłątaj – kapłan, mąż stanu i polityk, „Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne 

Diecezji Rzeszowskiej” 2011–2013, nr 18–20, s. 328–329. 
552 A. Lityński, Proces karny insurekcji 1794 r., Katowice 1983, s. 230. 
553 A. Lityński, Sądy i prawo w Powstaniu kościuszkowskim, Wrocław 1989, s. 7, 55, 60. 
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wojskowej oraz bezprawna sekwestracja majątku osobom trzecim skutkowała „odpadnięciem 

własnego prawa do majątku” (§ 3 pkt 7). W części procesowej postanowiono, że każdy wyrok 

zaoczny podlegał opublikowaniu przez właściwy urząd, co dotyczyło także konfiskaty 

majątku (§ 4 pkt 20). Ponadto kara ta nie mogła być rozciągana na osoby trzecie: „prawa 

żeńskie, dziecinne, z żeńskich wypływające, wypłaty służącym i długi kredytorom 

zastrzeżone” (§ 4 pkt 22)554. 

W sprawach o przestępstwa przeciwko powstaniu, jak i zbrodnie zdrady kraju, których 

katalog przedmiotowy był bardzo szeroki, na podstawie prawa wojskowego orzekać miały 

przede wszystkim sądy kryminalne i wojenne, a także Sąd Najwyższy Kryminalny dla 

Korony i Litwy (SNK), który został powołany w dniu 17 czerwca 1794 r. Do właściwości 

rzeczowej SNK należały zbrodnie urzędowe „ucisk obywatelowi przynoszące”, które mogły 

być karane trójnasób, z zachowaniem jednak zasady proporcjonalności (§ 4 pkt 2). Jedną z 

możliwości było orzeczenie przez SNK zadośćuczynienia z majątku urzędnika w podwójnej 

wysokości poniesionej szkody wraz ze zwolnieniem zajmowanego stanowiska (§ 4 pkt 

2.1.)555. 

SNK zajmował się także wymierzaniem kar za dokonanie tzw. zbrodni opornego  

nieposłuszeństwa rozkazom Naczelnika albo najwyższych magistratur. Jeżeli tego rodzaju 

przestępstwo było połączone ze zdradą stanu lub „gwałtem wzruszającym spokojność”, 

wówczas orzekana była sankcja kumulatywna w postaci kary śmierci i konfiskaty majątku (§ 

4 pkt 3). Taka sama kara przewidziana była za korupcję – zarówno czynną, jak i bierną. 

Gdyby jednak przekupujący wydał przekupionego lub odwrotnie, nie podlegał on karze (§ 4 

pkt 5). Kara śmierci połączona z konfiskatą majątku groziła również za umyślne dokonanie 

zdrady tajemnicy państwowej. W przypadku formy nieumyślnej sprawca podlegał jedynie 

usunięciu z urzędu (§ 4 pkt 6)556. Warto wspomnieć, że jurysdykcji powstańczych sądów 

wojskowych podlegały nie tylko osoby świeckie, ale i duchowne, wobec których nierzadko 

orzekano konfiskatę majątku połączoną z utratą urzędów i godności oraz dożywotnim 

zamknięciem w klasztorze557. 

W dniu 23 sierpnia 1794 r., Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Tadeusz Kościuszko, 

zawieszając jednocześnie Sąd Kryminalny Księstwa Mazowieckiego, powołał Sąd 

 
554 Organizacja sądów kryminalnych wojewódzkich z wyszczególnieniem zbrodni i kar, [w:] Akty Powstania 

Kościuszki, wyd. S. Askenazy, W. Dzwonkowski, t. 1, Kraków 1918, s. 247, 250. 
555 Organizacja Sądu Najwyższego Kryminalnego dla Korony i Litwy, [w:] Akty Powstania…, s. 328, 330. 
556 Ibidem. 
557 A. Lityński, Przestępstwa polityczne…, s. 127. 
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Kryminalny Wojskowy (SKW), właściwy do rozpatrywania spraw o zdradę i zbrodnie 

przeciwko Ojczyźnie. Składał się on z 10 osób (art. 2), a sądził z reguły w składach 3-

osobowych według artykułów wojskowych, a w szczególnych wypadkach na podstawie 

prawa uchwalonego przez Radę Najwyższą Narodową (art. 3). Istotną rolę pełnił Wydział 

Bezpieczeństwa RNN, którego zadaniem było: „śledzić wszelkie osoby Powstaniu 

Narodowemu przeciwne, związki z nieprzyjacielem utrzymujące, lud fałszywymi wieściami 

straszące, sprzeciwiające się rządowi i takowe osoby do Sądu teraz wyznaczonego oddawać” 

(art. 7)558. 

Wyrokiem SKW, ogłoszonym w dniu 10 września 1794 r., proboszcz praski ks. Jan 

Bohomolec został skazany na konfiskatę majątku i dożywotnie więzienie u ks. Bonifratrów za 

antypatriotyczne kazanie. Miał on w Wielkanoc odwodzić wiernych od uczestnictwa w 

insurekcji, jak również nie publikować zarządzeń Naczelnika. Dzień później zapadł wyrok, w 

którym SKW skazał biskupa chełmskiego Wojciecha Skarszewskiego za jego czynny udział 

w konfederacji targowickiej oraz sejmie grodzieńskim na karę śmierci oraz konfiskatę 

majątku. Sentencja ta zapadła większością głosów 5:2. Dwóch członków SKW postulowało 

pozbawienie Skarszewskiego praw cywilnych i duchownych, konfiskatę jego majątku oraz 

dożywotnią izolację u ks. Kapucynów. Dzięki wstawiennictwu króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego oraz nuncjusza papieskiego Laurentiusa Litty sprawcy udało się jednak 

uniknąć szubienicy, którą Kościuszko, po konsultacji z radcami RNN, zamienił na 

dożywotnie więzienie559. 

W okresie powstania kościuszkowskiego można także znaleźć pewne formy 

przepadku mienia, który objawiał się choćby obowiązkiem zwrotu podarków i środków 

uzyskanych od obcych mocarstw, jak również pensji urzędniczych oficjeli mianowanych 

przez sejm grodzieński 1793 r.560 Wobec powyższych rozwiązań nie znalazła zastosowania 

zatem podstawowa zasada nieretroaktywności prawa, co umożliwiało represjonowanie 

uczestników konfederacji targowickiej oraz biorących aktywny udział w obradach sejmu 

rozbiorowego w Grodnie. 

Konfiskata majątku w powstaniu kościuszkowskim była stosowana w o wiele 

większym stopniu niż kara śmierci. Na zasadzie indywidualizacji kary zdecydowano jednak o 

 
558 Ustanowienie Sądu kryminalnego wojskowego z zawieszeniem Sądu kryminalnego Ks. Mazowieckiego, [w:] 

Akty Powstania…, t. 2, s. 99–100. 
559 H. Jabłoński, Sąd kryminalny wojskowy w roku 1794, Warszawa 1935, s. 65–66. Więcej na temat 

okoliczności sprawy biskupa Skarszewskiego zob. B. Szyndler, op. cit., s. 280–283. 
560 A. Lityński, Sądy i prawo…, s. 60. 
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ochronie praw majątkowych niewinnej rodziny sprawcy, a także należności dla służby oraz 

wierzytelności osób trzecich. Należy jednak skonstatować, że w kontekście równolegle 

toczącej się Wielkiej Rewolucji Francuskiej, która szafowała zarówno karami śmierci, jak i 

konfiskaty w niespotykanych dotąd rozmiarach, polskie sądy insurekcyjne były zdecydowanie 

bardziej humanitarne i powściągliwe w tym zakresie561. 

Warto wspomnieć, że regulacje powstańcze karę konfiskaty ujmowały w sposób 

synonimiczny z sekwestracją majątku, zarówno nieruchomego, jak i ruchomego, który pełnił 

funkcję środka zabezpieczającego562. Sekwestr polegał na tymczasowym zajęciu mienia 

potencjalnego sprawcy i obowiązku administrowania nim, zwykle przez właściwe organy 

państwowe, aż do jego zwrotu wcześniejszemu właścicielowi albo ukończenia procedury 

konfiskacyjnej. Można podsumować, że środek ten pełnił funkcję zabezpieczającą aż do czasu 

ostatecznego rozstrzygnięcia procesu. 

W dniu 26 stycznia 1797 r. Rosja, Prusy i Austria zawarły w Petersburgu konwencję, 

która miała uregulować różne kwestie dotyczące ziem przedrozbiorowej Rzeczpospolitej i ich 

mieszkańców. Zgodnie z jej art. 11 układające się strony zdecydowały się na rozwiązanie 

problemu tzw. poddanych mieszanych (les sujets mixtes). Wszyscy, których majątki znalazły 

się w granicach więcej niż jednego mocarstwa rozbiorowego, mieli 5 lat na podjęcie decyzji o 

stosownej przynależności państwowej. Automatycznie zakładało to wyzbycie się, w drodze 

sprzedaży lub zamiany, mienia leżącego w drugim państwie pod groźbą konfiskaty całego 

majątku563. Powyższe postanowienie podano do publicznej wiadomości w dniu 31 stycznia 

1798 r., a pięcioletni termin liczył się od 8 marca 1797 r. do 8 marca 1802 r.564 

Konkludując rozważania zawarte w niniejszym rozdziale, należy stwierdzić, że w 

okresie od powstania państwa polskiego do upadku I Rzeczpospolitej nie funkcjonowała 

instytucja przepadku (majątku) w dzisiejszym, jurydycznym tego słowa znaczeniu, choć w 

licznych aktach można znaleźć przejawy jej praktycznego stosowania, zwłaszcza w późnej 

epoce nowożytnej. Powszechna w użyciu była za to konfiskata, która, zwłaszcza w okresie 

średniowiecza, stanowiła niezwykle skuteczne narzędzie represji i miała zwykle charakter 

wręcz nieuchronny. Stopniem dolegliwości nie tylko dorównywała ona, ale nierzadko nawet 

 
561 Ibidem, s. 64, 67. 
562 A. Lityński, Przestępstwo zdrady kraju w prawie karnym powstania kościuszkowskiego, CPH 1976, t. 28, z. 

1, s. 81. 
563 L. Żytkowicz, Rządy Repnina na Litwie 1794–1797, Wilno 1938, s. 33. 
564 J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Południowe 1793–1806. Studium historycznoprawne, 

Wrocław 1957, s. 219. 
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przewyższała karę śmierci, ze względu na swój powszechny charakter oraz objęciem jej 

nierzadko także niewinne osoby trzecie oraz przede wszystkim rodzinę skazanego.  
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Rozdział II 

Konfiskata i przepadek na ziemiach polskich podczas zaborów 

 

1. Konfiskata i przepadek na ziemiach polskich do 1815 r. 

 

1.1. Konfiskata i przepadek w zaborze pruskim 

 

Upadek Rzeczpospolitej w 1795 r. zakończył ponad 800-letni byt niepodległego 

państwa polskiego, a od 1569 r. – polsko-litewskiego. Przeobrażenia polityczno-terytorialne 

pociągnęły za sobą również istotne zmiany prawne. Znaczna część z nich w oczywisty sposób 

była zorientowana na unifikację nowo przyłączonych terytoriów z systemami mocarstw 

rozbiorowych: Prus (od 1871 r. Niemiec), Austrii (od 1867 r. Austro-Węgier) oraz Rosji. 

Administracja pruska dążyła do tego, aby możliwie szybko ujednolicić ziemie 

włączone do Królestwa Prus wskutek rozbiorów Rzeczypospolitej oraz zapobiec wszelkiego 

rodzaju ewentualnym rozruchom. Dotyczyło to również działań prowadzonych w celu 

rozciągnięcia insurekcji kościuszkowskiej na Wielkopolskę, co rzeczywiście dokonało się w 

sierpniu 1794 r. W związku z tym, w dniu 1 września 1794 r. w Piotrkowie, zostało wydane 

rozporządzenie Die Königliche Krieges und Domainen Kanner in der südpreussischen 

Provinzen. Zgodnie z nim powstaniec ujęty z bronią w ręku miał zostać natychmiast 

zastrzelony albo powieszony (pkt 1). Kara śmierci zagrażała przedstawicielom wszystkich 

stanów, również szlachty i duchowieństwa. Mogli oni jednak, w zależności od rodzaju 

popełnionego przestępstwa, zostać skierowani również na dożywotnie roboty przymusowe do 

fortecy, ale w każdym przypadku mieli być dodatkowo karani konfiskatą całego majątku (pkt 

2)565. 

Następnie, z dniem 10 stycznia 1795 r., minister Prus Południowych Karl Georg von 

Hoym objął kierownictwo nad komisjami śledczymi w sprawach polskich powstańców z 1794 

r. Dokładnie miesiąc później wydany został patent, zgodnie z którym napomniano 

insurgentów o konieczności stawienia się przed komisjami pod rygorem utraty dostojności i 

majątków; ponieważ termin ten ostatecznie przedłużono do 1 czerwca 1795 r., wielu 

 
565 W Smoleński, Rządy pruskie na ziemiach polskich (1793–1807), Warszawa 1886, s. 22. 
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powstańcom wracającym do prowincji i stawającym przed komisją zdecydowano o uchyleniu 

sekwestru ich majątków566. 

Ponieważ komisje śledcze nie posiadały wystarczających dowodów na aktywny udział 

polskich powstańców aresztowanych w czasie insurekcji przez pruskie wojsko, dochodziło do 

dużego wzburzenia wśród ludności cywilnej Prus Południowych. Oto bowiem niewinni, 

którzy znajdowali się w więzieniu, odczuwali to wyjątkowo dotkliwie, gdyż oprócz samej 

kwestii pozbawienia wolności, nakładano na ich majątki sekwestr. Sam Hoym wypowiadał 

się krytycznie wobec pozbawiania rodziny aresztowanego dostępu do dóbr, za które ta 

mogłaby się utrzymać567. 

Wobec tego Hoym postulował ukaranie jedynie 6–10 spośród najważniejszych 

przywódców insurekcji długoletnimi karami twierdzy oraz konfiskaty majątku, co miało 

stanowić element przykładnej prewencji generalnej. Do tych osób należeli m.in. Józef 

Wybicki568, Wincenty Niemojowski czy Antoni Gliszczyński. Oprócz tego karą konfiskaty 

majątku ukarani mieli zostać członkowie komisji wojskowych i policyjnych, którzy brali 

udział w insurekcji. Byli oni jednocześnie właścicielami dóbr ziemskich, co zostało im 

wcześniej zagwarantowane przez króla. Ponadto miały zostać zajęte klasztory w: Przemęcie, 

Lubiniu i Ołoboku oraz wszystkie inne, którym w późniejszym dochodzeniu udowodniony 

byłby udział w powstaniu 1794 r. Propozycje te zyskały uznanie króla Fryderyka Wilhelma 

II569. 

Na tej podstawie minister Hoym, uznając konsekwencje z popełnionego criminis 

laesae maiestatis jedynie w stosunku do niewielkiej liczby głównych winowajców, stwierdził 

przy tym, iż król pruski: „zniewolonym się być także widzi […] tych starostów, którzy 

wpływając do insurekcji winę największą – niewdzięczność – na siebie ściągnęli i od 

używania swych starostw oddalić”570. 

Wielki kanclerz Prus Heinrich Julius Goldbeck (1795–1798) uznał, że podobnie jak w 

Prusach Nowowschodnich, tak w Prusach Południowych należy odebrać królewszczyzny i 

dobra duchowne dotychczasowym posiadaczom na rzecz skarbu królewskiego. Uważał tak 

m.in. ze względu na fakt, iż polska szlachta, biorąc licznie udział w powstaniu 

 
566 J. Wąsicki, Powstanie kościuszkowskie w Wielkopolsce, Poznań 1957, s. 163–164. 
567 Ibidem, s. 166. 
568 Napoleon w uznaniu jego zasług, dekretem z dnia 5 czerwca 1807 r., przywrócił mu skonfiskowane przez 

władze pruskie dobra: Manieczki, Przylepki, Boreczek, Esterpol, co Komisja Rządząca, przy wsparciu 

Stanisława Kostki Potockiego, wykonała. W. Zajewski, Józef Wybicki, Warszawa 1989, s. 225. 
569 J. Wąsicki, Powstanie kościuszkowskie…, s. 166–167. 
570 Cyt. za: Ibidem, s. 167. 
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kościuszkowskim, nie dotrzymała przysięgi wierności pruskiemu królowi, a duchowieństwo 

swym przykładem i oddziaływaniem na ludność polską nie potrafiło przeszkodzić w 

rozszerzeniu insurekcji. W związku z tym, w dniu 23 grudnia 1795 r., minister Hoym 

otrzymał rozkaz gabinetowy, zgodnie z którym miał on za zadanie zorganizować w Prusach 

Południowych domeny królewskie z królewszczyzn, dóbr stołowych oraz dóbr duchownych, 

po uprzednim odebraniu ich od dotychczasowych posiadaczy571. 

Widmo nowego powstania skłoniło pruskiego króla do wydania w dniu 9 sierpnia 

1796 r. we Wrocławiu patentu „Względem utrzymania spokojności i porządku w nowo 

objętych prowincjach”. Zgodnie z nim właściciele majątków, bez względu na formę ich 

zarządu572, odpowiadali za poddanych, którzy przystąpiliby do buntu na jakimkolwiek 

obszarze Królestwa Prus. Każdy właściciel ziemski, przebywający za granicą, miał 

obowiązek powrotu do swojego miejsca zamieszkania do dnia 1 grudnia 1796 r. pod groźbą 

kary konfiskaty majątku. Termin ten mógł zostać wydłużony na wniosek zainteresowanego, 

kierowany do króla za pośrednictwem ministra prowincji, złożony najpóźniej w ciągu 4 

tygodni od dnia wydawania powyższego patentu573. 

Istotne ograniczenia dotyczyły także osób, które chciały wyjechać z Prus. Musiały one 

wyjaśnić motywy takiego wyjazdu, jak również oznaczyć dokładne miejsce i czas 

przebywania za granicą. Tych, którzy na przejściu granicznym nie mieliby paszportów, 

funkcjonariusze graniczni mieli obowiązek oddać pod sąd, a z kolei ci, którzy mimo to 

zdołaliby nielegalnie opuścić państwo, podlegali karze konfiskaty majątku574. 

Szczególnym zainteresowaniem objęto duchownych575. Za wszelkiego rodzaju spiski 

swoich podwładnych, zarówno biskupi, dziekani, oficjałowie, jak i przełożeni klasztorów 

mieli być karani utratą urzędów oraz sekwestrem dochodów. Za ukrywanie buntowniczych 

zamiarów groziło im wygnanie z kraju, z kolei za czynny udział w rebelii – kara za 

 
571 J. Wąsicki, Ziemie polskie…, s. 224–225. 
572 Wyłączenie odpowiedzialności szlachcica nie mogło być dokonane nawet wówczas, gdy ten nie mieszkał w 

swej posiadłości, wydzierżawił ją lub powierzył zarząd nad nią osobie trzeciej. Motywowano to tym, iż każdy 

właściciel dóbr osobom „którym administrację dóbr i praw swoich powierza, największą mieć baczność i za 

przestępstwa tych swoich zastępców, nad którymi należytego nie miał dozoru, odpowiadać powinien”. J. 

Wąsicki, Powstanie 1806 r. w Wielkopolsce, Poznań 1958, s. 11. 
573 Zwraca uwagę fakt, iż w przypadku powrotu z ziem zaboru austriackiego czy rosyjskiego wystarczające było 

świadectwo, wydane przez odnośną władzę, zgodnie z którym powracający: „skromnie, spokojnie i przystojnie 

się zachowali”. W. Smoleński, Rządy pruskie…, s. 23. 
574 Ibidem. 
575 Ci bowiem: „w ostatniej nieszczęśliwej insurekcji sprawiedliwe na siebie zaciągnęli podejrzenie, że 

prawdziwych buntów, osobistego sprzyjania i czynnego podpierania szkodliwych spisków, na nawet skrytych 

związków i łożeń, ku obaleniu rządu krajowego zmierzających i innych karygodnych przedsięwzięć, na które 

każde uczucie szacunku spraw i moralnego porządku wzdryga się, stali się winni”. W. Smoleński, Rządy 

pruskie…, s. 24. 
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przestępstwo obrazy majestatu i zdrady. Za współudział kilku członków kapituł, klasztoru czy 

innego zgromadzenia duchownego, katedra lub konwent były przeznaczane do likwidacji, 

majątki konfiskowane, a budynki obracane na cele publiczne. Taka sama odpowiedzialność 

groziła za ukrywanie w obrębie zabudowań sakralnych lub poza nimi, lecz za wiedzą 

duchownych, prochu, ołowiu, kul i strzelby. Co więcej, duchowny nie mógł się w żaden 

sposób uwolnić od odpowiedzialności, powołując się na przepisy kościelne w zakresie 

obowiązku niezdradzania określonych tajemnic576. 

Co więcej, deklaracją z dnia 28 lipca 1796 r. król pruski zdecydował się na konfiskatę 

dóbr należących do duchowieństwa katolickiego, ponieważ: „wszędzie, we wszystkich 

krajach to się pokazało, że osoby, które z młodości tylko do nauk i zabaw kościelnych są 

formowane i wychowane ani czasu, ani sposobności dosyć mają do należytego i użytecznego 

prowadzenia gospodarstwa w wielkich majętnościach”577. Konfiskata tych majątków odbyła 

się także pod pretekstem rzekomo źle prowadzonej w nich gospodarki. Z powyższych 

względów wszystkie ziemie, należące dotąd do biskupstw, kapituł, klasztorów, fundacji, 

probostw oraz innych kościelnych korporacji, przeszły z dniem ogłoszenia deklaracji na 

własność skarbu królewskiego. W ramach pewnej rekompensaty duchowieństwo miało 

otrzymać na swoje potrzeby 50% dochodów po zakończeniu oszacowania majątków i po 

potrąceniu odpowiedniej części na pokrycie kosztów administracyjnych oraz zobowiązań 

podatkowych578. 

Cyrkularzem z dnia 20 września 1796 r. zdecydowano jednak o wyjęciu spod 

konfiskaty drobnych posiadłości, które miały być przeznaczone na utrzymanie plebanów i 

zaspokojenie wydatków kościelnych, jednocześnie zapowiadając szybkie wykonanie rozkazu 

lipcowego względem większych dóbr ziemskich. Zgodnie z konwencją petersburską z dnia 26 

stycznia 1797 r. rząd pruski przejął majątki, fundusze i prawa duchowieństwa polskiego z 

ziem zaboru rosyjskiego i austriackiego, które znajdowały się na terytorium Królestwa Prus. 

Następnie, odezwą z dnia 16 grudnia 1798 r., zobowiązano poddanych króla do 

przedstawienia odpowiednich wykazów dóbr ziemskich w kancelariach landratów i steieratów 

(poborców podatkowych) w ciągu 3 miesięcy od jej wydania579. 

Zasadniczym celem konfiskaty polskich majątków było utworzenie w Prusach 

Południowych silnego pruskiego junkierstwa. Dalszym celem politycznym było 

 
576 Ibidem. 
577 Ibidem, s. 29. 
578 J. Wąsicki, Ziemie polskie…, s. 227. 
579 W. Smoleński, Rządy pruskie…, s. 29–30. 
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uniemożliwienie wykupienia tych dóbr przez polską szlachtę. W związku z tym, w reskrypcie 

skierowanym do kamery warszawskiej z dnia 19 grudnia 1796 r., podpisanym przez ministra 

Hoyma, znalazł się wyraźny zakaz odsprzedaży tych majątków na rzecz Polaków. Zabieg ten 

uzasadniano podniesieniem kultury rolnej w Prusach Południowych. W następnych latach 

doszło do wzmożonego handlu skonfiskowanymi majątkami. Z tego też powodu, aby nie 

dopuścić do przejęcia ich w przyszłości przez Polaków, król pruski, reskryptem z dnia 24 

lutego 1800 r., ustanowił zakaz nabywania majątków przez polską szlachtę, rozciągając go na 

dalszych nabywców tych dóbr. Równocześnie nakazano stosowne ograniczenie własności 

wpisywać do ksiąg hipotecznych580. 

Na ziemiach zajętych przez Prusy w wyniku II i III rozbioru utrzymano w mocy prawo 

polskie, według którego miały być rozstrzygane wszelkie sprawy prawne sprzed 1 czerwca 

1794 r. aż do czasu ułożenia praw prowincjonalnych. Posiłkowo miało być stosowane 

„Powszechne prawo krajowe dla państw królewsko-pruskich”, zwane również Landrechtem 

pruskim (dalej: PPK). Od 1 września 1797 r. stało się ono podstawową kodyfikacją 

obowiązującą na terenie całego Królestwa Prus, a więc także na ziemiach polskich zaboru 

pruskiego, a jego ostatnie przepisy z zakresu prawa cywilnego znajdowały zastosowanie aż do 

1900 r.581 

W Landrechcie, wbrew oświeceniowym i humanitarnym prądom nowej epoki, 

utrzymano karę konfiskaty mienia za najcięższe przestępstwa przeciwko państwu. W tytule 

XX „O występkach i karach” w § 92, 93 oraz 95 ustawy określono kumulację najostrzejszych 

sankcji za próbę zamachu stanu lub targnięcia się na życie albo wolność panującego. Nie 

dość, że zdrajca podlegał kwalifikowanej karze śmierci, utracie czci obywatelskiej i 

konfiskacie całego majątku, to jeszcze skutki sankcji rozciągały się na dzieci skazanego: 

„gdyby kraj dla odwrócenia przyszłych niebezpieczeństw znalazł potrzebę zatrzymać je w 

ciągłej niewoli lub skazać na wygnanie”. Kar tych nie mógł uniknąć także zdrajca, który 

uciekł albo zmarł przed uprawomocnieniem się wyroku. Zamiast wykonania właściwej kary 

śmierci, jej egzekucja wykonywana była in effigie (§ 99). Takie same kary groziły za 

 
580 Ibidem, s. 227–228. 
581 PPK obejmowało całość prawa materialnego, a więc także prawo karne. Kodyfikacja, mimo iż w istotny 

sposób uwzględniała postulaty doktryny humanitarnej, pod wieloma względami pozostawała nadal 

rygorystyczna i anachroniczna w swych rozwiązaniach. Może świadczyć o tym choćby fakt, że w blisko 60 

przypadkach dopuszczono stosowanie kary śmierci (przez ścięcie oraz powieszenie) jako sankcji bezwzględnie 

oznaczonej, jak również utrzymano jej kwalifikowaną formę w postaci łamania kołem czy spalenia na stosie. D. 

Makiłła, Z. Naworski, Historia prawa na ziemiach polskich, cz. 2, Polska pod zaborami, „II Rzeczpospolita”. 

Zarys wykładu, Toruń 2000, s. 86. 
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narażenie kraju na niebezpieczeństwo zewnętrzne, a także oddanie oddziałów wojskowych, 

twierdz czy ziemi nieprzyjacielowi (§ 101, 102)582. 

Poza stosowaniem konfiskaty wobec sprawców zbrodni stanu PPK przewidywało 

także karę przepadku mienia uzyskanego bądź w drodze nielegalnego procederu (np. 

kontrabandy), bądź służącego popełnieniu przestępstwa583. Środek ten był stosowany również 

wobec przestępców godzących w bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa, którzy 

sprzedawali i rozpowszechniali pisma nawołujące do nieposłuszeństwa władzy państwowej. 

Byli oni narażeni na wysoką karę pieniężną albo cielesną, połączoną z przepadkiem całego 

nakładu, który miał zostać spalony (§ 153). Odpowiedzialność rozciągnięta została także na 

drukarzy, wydawców i kolporterów takich druków, którzy tracili wówczas nie tylko 

przedsiębiorstwa, którymi zarządzali, lecz także obywatelstwo (§ 154)584. 

Dla głębszego zrozumienia wspomnianej kodyfikacji przez mieszkańców wydany 

został swoisty podręcznik dla obywateli Królestwa Prus, przetłumaczony z języka 

niemieckiego na polski. Oczywistym jest zatem, że owo tłumaczenie dotyczyło przede 

wszystkim Polaków, którzy po rozbiorach znaleźli się w granicach państwa pruskiego. W 

części 1. księgi „Powszechne prawa i obowiązki obywateli krajowych” jej autorzy 

przypominają o przepisach dotyczących zachowania wierności względem „najwyższej 

zwierzchności krajowej”, bowiem spisek przeciwko niej „najokropniejszym jest występkiem. 

Ten, utratą majątku, sławy oraz najzelżywszą i najboleśniejszą śmiercią karany bywa” (§ 

10)585. 

 

1.2. Konfiskata i przepadek w zaborze austriackim 

 

W Cesarstwie Austriackim, choć z wyłączeniem obszarów 1. zaboru, początkowo 

funkcjonowała archaiczna i nieprzystająca do czasów oświeconych Constitutio Criminalis 

Theresiana (Terezjana) z 1768 r. Stanowiła ona ważny punkt wyjścia, gdyż, mimo iż nie 

 
582 Określeni oni zostali jako „główni zdrajcy” albo „zdrajcy kraju pierwszej klasy”. Powszechne prawo krajowe 

dla państw pruskich, cz. 2, t. 2, Poznań 1826, s. 508–509. 
583 S. Salmonowicz, Prawo karne oświeconego absolutyzmu. Z dziejów kodyfikacji karnych przełomu XVIII/XIX 

w., Toruń-Poznań 1966, s. 232. 
584 Powszechne prawo…, s. 517–518. 
585 C. Gossler, C.G. Svarez, Nauka o prawach dla obywateli państw pruskich. Z niemieckiego na polski język 

przełożona, Berlin–Szczecin 1794, s. 3. 
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obowiązywała na ziemiach polskich, kodyfikowała całość austriackiego prawa karnego586. Za 

przestępstwa publiczne o niedużym ciężarze gatunkowym przewidywała kary majątkowe, a 

za zbrodnie czy też samobójstwo – konfiskatę całego mienia587. 

Kodeks bowiem, w art. 4 § 4 „O karach w ogólności”, wprowadzał ciekawą, choć 

zarazem dychotomiczną, konstrukcję jurydyczną. Terezjana teoretycznie wprowadzała zasadę 

indywidualizacji kary, jednakże zaraz później dodawała, iż: „jeżeli jednak chodziłoby o karę 

pieniężną bądź na dobrach, a sprawca czyn karygodny w pełni wyznał, bądź przekonany 

został, bądź też z nieczystego sumienia popędu do popełnienia czynu i z tego powodu sam się 

życia pozbawił, to spadkobiercy do wysokości przypadającej na nich spuścizny odpowiadają 

zawsze co do kary pieniężnej i jakiejkolwiek konfiskaty majątku”588. 

W 1787 r., pod wpływem oświeceniowych prądów i poglądów cesarza Józefa II, na 

całym terytorium Austrii wprowadzono Powszechny kodeks karny o zbrodniach i karach, 

czyli tzw. Józefinę. Była to kodyfikacja, która obejmowała wyłącznie prawo materialne, 

jednocześnie realizując postulaty formalnej równości wobec prawa, a także radykalnie 

zmieniając system represji karnej m.in. poprzez zniesienie kary śmierci w postępowaniu 

zwyczajnym589. 

Józefina nie przewidywała także konfiskaty, jednak w tzw. dalszych rodzajach kar 

kryminalnych, w § 34 i § 38 kodeksu, można znaleźć specyficzną formę zajęcia mienia 

(Einziehung des Vermögens), której wprawdzie bliżej było do przepadku. Kodeks 

przewidywał bowiem utratę prawa do użytkowania mienia od momentu wydania 

prawomocnego wyroku sądowego aż do wykonania kary. Co więcej, pożytki z zajętego 

mienia nie były przeznaczane na potrzeby dzieci i żony skazanego, lecz na utrzymanie 

systemu więziennictwa w Austrii590. 

Z dniem 1 stycznia 1797 r., na obszarze 3. zaboru austriackiego, zaczęła obowiązywać 

Ustawa karna dla Galicji Zachodniej. W większości utrzymano represyjny charakter 

 
586 S. Grodziski, S. Salmonowicz, Ustawa karna zachodniogalicyjska z roku 1796. Zarys dziejów i 

charakterystyka, CPH 1965, t. 17, z. 2, s. 127–128. 
587 Więcej na temat genezy i systematyki kar Terezjany zob. E. von Kwiatkowski, Die Constitutio Criminalis 

Theresiana, Innsbruck 1903, s. 14–135. Zob. też D. Bunikowski, Przepadek korzyści z przestępstwa – ujęcie 

kryminologiczne i historycznoprawne, [w:] Debiuty, red. K. Kamińska, Toruń 2006, s. 32. 
588 Constitutio Criminalis Theresiana, wyd. J.T. von Trattner, Wien 1769, s. 6. Zob. też Powszechna historia 

państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, oprac. M.J. Ptak, M. Kinstler, Wrocław 1999, s. 165–166. 
589 S. Grodziski, S. Salmonowicz, op. cit., s. 130–131. Więcej na temat Józefiny oraz skorelowanej z nią 

procedury zawartej w „Ordynacji Karnoprocesowej Józefa II z 1788 r.” zob. M. Moras, Ordynacja 

karnoprocesowa Józefa II na tle przemian procesu inkwizycyjnego w monarchii habsburskiej w XVIII wieku, 

„Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2011, t. 14, s. 99–113. 
590 Josephinisches Strafgesetz von 1787, Wien 1817, s. 15–16. 
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wykonywania kar pozbawienia wolności uregulowany w Józefinie, lecz równocześnie, choć 

w wąskim zakresie, przywrócono karę śmierci – przez powieszenie (§ 23)591. Podobnie jak w 

przypadku poprzedniej kodyfikacji, kodeks nie znał kary konfiskaty w klasycznym jej 

rozumieniu, jednak wprowadzał istotne ograniczenie w zakresie cywilnych praw 

majątkowych przestępcy jako skutek skazania na najcięższe albo ciężkie więzienie. Od dnia 

ogłoszenia wyroku przez cały czas trwania kary sprawca nie mógł zawierać żadnych umów 

ani czynić innego rodzaju rozporządzeń swoim mieniem (§ 35 pkt b). Ponadto skazanie za 

przestępstwo nie oznaczało ograniczenia odpowiedzialności majątkowej, bowiem 

pokrzywdzeni mogli zaspokoić swoje roszczenia z mienia skazanego lub jego spadkobierców 

(§ 40)592. 

Z dniem 1 stycznia 1804 r. na ziemiach polskich, pozostających pod zwierzchnictwem 

austriackim, weszła w życie „Księga ustaw na zbrodnie i ciężkie policyjne przestępstwa”, 

zwana skrótowo Franciszkaną. W odniesieniu do tzw. Józefiny z 1787 r., śladem Ustawy 

Karnej Zachodniogalicyjskiej z 1796 r., przywracała ona karę śmierci za najpoważniejsze 

przestępstwa, w tym również za fałszowanie państwowych papierów kredytowych. W 

przeciwieństwie do pruskich regulacji karnych nowy kodeks austriacki nie znał jednak kary 

konfiskaty majątku593. 

Franciszkana pozostawiła jednak przepadek przedmiotów związanych z 

przestępstwem – zarówno narzędzi, które służyły do jego popełnienia, jak i korzyści 

uzyskanych jako rezultat dokonania czynu zabronionego594. Była to jedna z dwóch kar o 

charakterze majątkowym, która groziła za dopuszczenie się tzw. ciężkiego przestępstwa 

policyjnego (§ 8). Przepadek obejmował utratę towarów, rzeczy lub sprzętów i wraz z karą 

pieniężną były one przeznaczane na fundusz ubogich w miejscu, w którym dane przestępstwo 

zostało popełnione (§ 9)595. 

Przepadek groził m.in. za złamanie zakazu cenzury poprzez druk, sprzedaż czy 

rozpowszechnianie publikacji niezgodnych z prawem. Karą za to było utrata już 

wprowadzonych na rynek egzemplarzy, która połączona była z grzywną (w przypadku 1. 

czynu), aresztem od 1 do 3 miesięcy (w przypadku recydywy) albo przepadkiem całej 

 
591 S. Grodziski, S. Salmonowicz, op. cit., s. 134, 138. 
592 Zbiór ustaw o karach dla Galicji Zachodniej, wyd. J. Hraszański, Wiedeń 1796, s. 17, 20. 
593 S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 2, Polska pod zaborami, Kraków 2002, s. 107–

108. 
594 Ibidem, s. 134. 
595 Księga ustaw na zbrodnie i ciężkie policyjne przestępstwa, cz. 2, O ciężkich przestępstwach policyjnych i o 

sposobie z temiż postępowania, Lwów 1804, s. 10. 
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drukarni lub księgarni (w przypadku multirecydywy). Ustawodawca przewidział miarkowanie 

stopnia dolegliwości kary w zależności od tego, w jakim stopniu dana publikacja została 

rozpowszechniona (§ 58, 59)596. 

 

1.3. Konfiskata i przepadek w zaborze rosyjskim do 1812 r. 

 

Najbardziej surowe postanowienia dotyczące konfiskaty obowiązywały w zaborze 

rosyjskim i to ta forma pozbawienia własności będzie dominowała na tym obszarze jeszcze 

przez większość XIX w. Na tzw. ziemiach zabranych dalej funkcjonowało prawo polskie, w 

tym przede wszystkim III Statut Litewski, uzupełniony przez konstytucje sejmowe, rezolucje 

Rady Nieustającej, przepisy prawa magdeburskiego oraz zwyczaje lokalne. W przyłączanych 

przez Rosję prowincjach początkowo utrzymano istniejącą strukturę sądów oraz prawo 

procesowe w sprawach prywatnych, jak również zachowano język polski w postępowaniu 

sądowym597. Regulacje te były następnie rozszerzane i uszczegółowiane przez liczne ukazy 

wydawane przez władze carskie. 

W tym miejscu warto wymienić „Nakaz” Katarzyny II z 1767 r., który teoretycznie 

miał zapoczątkować okres absolutyzmu oświeconego w Rosji. Był on nazywany również 

„Instrukcją”, ponieważ zawierał zalecenia carycy kierowane wobec senatorów i innych 

urzędników instytucji centralnych; dla reszty społeczeństwa rosyjskiego miał on charakter 

tajny. „Instrukcja” Katarzyny II dzieliła przestępstwa na 4 rodzaje: przeciwko religii; 

przeciwko obyczajom; przeciwko „spokojności” i pokojowi oraz przeciwko bezpieczeństwu 

publicznemu. Za czyny z tej ostatniej kategorii przewidywała kary: śmierci, konfiskaty 

majątku, więzienie oraz chłostę598. Romuald Hube stał na stanowisku, że za przestępstwa 

przeciwko bezpieczeństwu obywateli „Nakaz” przewidywał karę słusznego odwetu, dodając 

przy tym: „Ponieważ jednak ci, którzy atakują cudzą własność, sami często nie posiadają 

żadnego majątku, przeto co do nich wypada zastąpić karę majątkową karą cielesną”, co 

oznaczało najpewniej karę więzienia oraz robót przymusowych599. 

 
596 Ibidem, s. 29–30. 
597 S. Godek, III Statut litewski w dobie porozbiorowej, Warszawa 2012, s. 312 i n. 
598 W.A. Serczyk, Katarzyna II, Wrocław 2004, s. 184, 190. 
599 R. Hube, Historia prawa karnego…, s. 148–149. Więcej na temat „Nakazu” zob. też L. Bazylow, Historia 

Rosji, Wrocław 2005, s. 167–169. 
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Upadek Rzeczpospolitej stanowił prawdziwy wstrząs dla znaczącej części ówczesnego 

narodu szlacheckiego600 i stał się praprzyczyną niezliczonych dramatów osobistych. Część z 

nich miała swe źródło w realizowanej przez zaborców akcji sekwestrowania lub 

konfiskowania dóbr ziemskich oponentom politycznym w Polsce. Jej ofiarami byli przede 

wszystkim zwolennicy reform Sejmu Wielkiego, a zwłaszcza Konstytucji 3 maja, którzy 

następnie bronili jej w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 r. czy dwa lata później uczestniczyli w 

insurekcji kościuszkowskiej601. Ta szeroko zakrojona akcja konfiskacyjna i sekwestracyjna 

dotknęła przede wszystkim wielkich posiadaczy, a także stosunkowo małą własność ziemską, 

dobra prywatne, starostwa królewskie oraz dobra kościelne. Obosieczne ostrze konfiskaty 

było w ręku Petersburga nie tylko skutecznym narzędziem pognębienia zdeklarowanych 

przeciwników politycznych lub zastraszenia niezdecydowanych, ale także wygodnym 

instrumentem wynagradzania cudzym kosztem polskich stronników, a nawet ich 

dyscyplinowania. 

Teoretycznie mogło się wydawać, że Rosja zamierza gwarantować nietykalność 

własności i bezpieczeństwo mienia, czego przejawem była odezwa carycy Katarzyny II z dnia 

16 sierpnia 1772 r. Została ona skierowana do ludności, zaanektowanych wskutek 1. rozbioru, 

terenów białoruskich. Był to tzw. Płakat, którego treść była zależna od wydanego w dniu 28 

maja 1772 r. „Nakazu, po kotoromu na pierwyj słuczaj postupat Gospodam Generałam 

Majoram Kachowskomu i Kreczetnikowu w otprawlenii dołżnosti Gubernatora w Gubernii 

Pskowskoj i Mogilewskoj”. Ten Składał się z 33 punktów. We wstępnej części aktu 

zaznaczono, że w dokumencie celowo pominięto przyczyny włączenia części terytoriów 

Rzeczypospolitej do Cesarstwa Rosyjskiego, ponieważ miały być one wyłuszczone w osobno 

drukowanym „Manifeście”. „Nakaz”, poza wyszczególnieniem prowincji wchodzących w 

skład dwóch  tworzonych guberni – pskowskiej i mohylewskiej (pkt 1–5), zawierał także 

liczne zalecenia odnoszące się do zasad zarządu przyłączonymi ziemiami w wielu kwestiach. 

Priorytetowym zadaniem gubernatorów, zobowiązanych do działania pod kierunkiem Zachara 

Grigoriewicza Czernyszewa, generał gubernatora w powyżej wspomnianych guberniach (pkt 

 
600 O różnych reakcjach szlachty oraz przedstawicieli innych stanów zob. H. Mościcki, Dzieje porozbiorowe 

Litwy i Rusi, t. 1, 1772–1800, Wilno 1910, s. 15 i n., 77 i n., 85 i n., 109 i n., 371 i n.; D. Rolnik, Szlachta 

koronna wschodnich kresów Rzeczypospolitej zabranych w II rozbiorze wobec rosyjskich władz w 1793 roku, 

„Studia Historyczne” 2001, t. 44, nr 2, s. 199–213; J. Czubaty, Księstwo Warszawskie (1807–1815), Warszawa 

2011, s. 12–56. 
601 O sekwestrach i konfiskatach na ziemiach zaboru rosyjskiego oraz o ich skutkach por. I. Rychlikowa, Carat 

wobec polskiej szlachty na ziemiach zabranych w latach 1772–1831, KH 1991, nr 3, s.  61 i n.; J. Aniszczanka, 

Inkarparacyja Biełarusi w Rasejskuju Imperyju za Kacjarynaju II, „Spadczina” 1996, nr 3, s. 44 i n., 62 i n.; A. 

Radziuk, Ewaliucyja kanfiskacyi jak miery pakarannia na biełaruskich ziemliach w drugoj pałowie XVIII – 

pierszaj pałowie XIX st., „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2006, nr 25, s. 190–201. 
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7), miało być zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa (pkt 8). W przyłączanych do Rosji 

prowincjach utrzymano istniejące sądy, a także postępowanie sądowe w sprawach 

prywatnych, które miało być dalej prowadzone według dotychczasowego prawa i zwyczajów 

w języku polskim. Oznaczało to potwierdzenie dalszego obowiązywania III Statutu 

Litewskiego, a także konstytucji sejmowych, rezolucji Rady Nieustającej czy przepisów 

prawa magdeburskiego oraz zwyczajów lokalnych, z zastrzeżeniem ich zgodności z ustrojem 

Cesarstwa Rosyjskiego602. Co jednak istotne, „Płakat” pozostawiał „przy należytej każdego 

posesji i ruchomościach”, gwarantował „wszystkim i każdemu” uroczyście „niczym 

nieściśnioną w majętnościach całość”, nawet Żydom „całość ich dobytku”. Rosjanie „na 

każdym kroku głosili tolerancję religijną, zabezpieczenie mienia i wolności obywatelskich 

mieszkańców”603. 

W „Płakacie” administracja rosyjska obligowała mieszkańców zajętych obszarów do 

złożenia w ciągu miesiąca uroczystej przysięgi na wierność carycy Katarzynie II. W 

przeciwnym wypadku właściciele ziemscy mieli 3 miesiące na sprzedaż swoich dóbr oraz 

dobrowolne opuszczenie kraju. Jeżeli nie spełnili tych warunków, następowała całkowita 

konfiskata ich majątków na rzecz skarbu rosyjskiego604. 

W dniu 28 maja 1772 r. caryca powołała Michaiła Nikiticza Kreczenikowa na 

gubernatora pskowskiego oraz Michaiła Wasiljewicza Kachowskiego na gubernatora 

mohylewskiego. Z kolei generał gubernatorem w obu tych guberniach został wspominany już 

Zachar Grigoriewicz Czernyszew605. W dniu 1 czerwca 1773 r. złożono mu listę polskich 

szlachciców, który zaprzysięgli wierność Katarzynie. Było to ponad 11 tys. nazwisk. 

Pojedynczy z nich, jak np. Radziwiłłowie czy Ogińscy, nie dokonali tego obrzędu, jednak nie 

ze względu na ich rzekomo patriotyczne pobudki, lecz na fakt, iż byli potrzebni carycy w 

 
602 S. Godek, III Statut litewski…, s. 307–313. 
603 H. Mościcki, op. cit., s. 13 i n. Tamże tekst Płakatu w języku polskim. 
604 „A jeśli kto z szlachectwa czyli też z inszego stanu władający nieruchomymi dobrami, nie dbając na własne 

swe uszczęśliwienie, nie zechce przysięgać, takowemu pozwala się in spatio trzech miesięcy sprzedaż swych 

majętności i dobrowolny wyjazd za granicę, po zejściu którego frysztu cała pozostała fortuna jego sekwestrowi 

podpadać i już do skarbu zapisana będzie”. Cyt. za H. Mościcki, op. cit., s. 14. „Ujawnione gdzieniegdzie 

protesty i wahania przy składaniu przysięgi hołdowniczej płynęły najczęściej z niepewności co do 

przypuszczalnych strat materialnych, połączonych z zaprowadzeniem nowego porządku. Ten tylko wyłącznie 

spekulacyjny rzec można, motyw odzywa się wśród grona niezdecydowanych, czy składać przysięgę, czy 

przenieść się za kordon, w granice Rzeczypospolitej”. H. Mościcki, op. cit., s. 15. Zob. też W. Sosna, Konfiskata 

majątków szlacheckich na Białorusi w okresie rozbiorów Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem 

powstania 1794 roku, [w:] Ostatnie lata I Rzeczypospolitej, red. T. Rawski, Łowicz 1996, s. 97–98; T. 

Treściński, Wyzuci z majątku. O konfiskatach w zaborze rosyjskim, „Mówią Wieki” 2002, nr 9, s. 17–23. 
605 S. Godek, III Statut litewski…, s. 303–305. 
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rozgrywaniu spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej. Ze względu na ich zasługi pozwolono 

im wówczas zatrzymać swoje majątki606. 

Ogółem w wyniku konfiskat – według stanu na dzień 1 czerwca 1773 r. – przejęto na 

rzecz skarbu rosyjskiego 95 097 dusz, które były liczone według spisu pogłównego w 

majątkach i miejscowościach, należących uprzednio do szlachty guberni mohylewskiej i 

pskowskiej607. Dla przykładu, za brak złożenia przysięgi na wierność Katarzynie II, odebrano 

dobra takim rodom, jak: Radziwiłłowie, Ogińscy, Sapiehowie czy Pacowie608. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w tym okresie administracja carska nie zmierzała 

do bezwzględnej konfrontacji z polskimi posiadaczami ziemskimi i często przystawała na 

przedłużanie terminu przysięgi ze względu na nadzwyczajne sytuacje. Jeżeli szlachcic nie 

występował zbrojnie przeciwko władzy rosyjskiej, zazwyczaj mógł liczyć na zwrot majątku, a 

w przypadku przekazania chłopów szlachcie rosyjskiej, skarb wypłacał za nich rekompensatę 

pieniężną609. 

Osobną kwestią był fakt, że ukazem z dnia 3 grudnia 1773 r. (opublikowanym w dniu 

23 maja 1774 r.), przy okazji ustanowienia katolickiego biskupstwa białoruskiego, polecono 

włączyć wszystkie majątki duchowne do dóbr skarbowych, ustanawiając biskupowi 

rezydującemu w Mohylewie stałą pensję. Prawdopodobnie ukaz ten jednak nie dotyczył dóbr 

zakonnych610. 

Ponadto w latach 1772–1775 można zaobserwować tendencję w zmianach struktury 

własności na zaanektowanych przez Rosję obszarach, co stanowiło m.in. konsekwencję 

powyższej polityki wobec polskiej szlachty. Przejęcie dóbr królewskich, a także obłożonych 

sekwestrem majątków prywatnych i duchownych pod carską administrację i przekazanie ich 

rosyjskim właścicielom ziemskim sprawiło, że nastąpił wzrost własności szlacheckiej z 

55,5% do 68,3% przy równoczesnym spadku domeny państwowej z 37,7% do 23,1%. Ze 

 
606 H. Mościcki, op. cit., s. 17. 
607 W. Sosna, op. cit., s. 98. Leonid Żytkowicz podaje sumaryczną liczbę 150 tys. dusz męskich, które Katarzyna 

rozdała w dziedzictwo jako nadzwyczajną nagrodę dla rosyjskiej szlachty za służbę państwu po rozbiorze z 1772 

r. Darowizny te objęły 32% całej ludności zamieszkującej obszar pierwszego zaboru. L. Żytkowicz, op. cit., s. 

186–187. 
608 I. Rychlikowa, op. cit., s. 61–62. Wielokrotne próby restytucji majątku Radziwiłłów podejmował Karol 

Radziwiłł w latach 1773–1777. Aby osiągnąć ten cel, ostatecznie wyrzekł się swojego uczestnictwa w 

konfederacji barskiej. Więcej na ten temat zob. J. Michalski, Wokół powrotu Karola Radziwiłła z emigracji 

pobarskiej, KH 1999, R. 56, nr 4, s. 21–71. 
609 W. Sosna, op. cit., s. 99. 
610 H. Mościcki, op. cit., s. 43. 
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wszystkich ziem zabranych Rzeczpospolitej przez Cesarstwo Rosyjskie w latach 1773–1795 

aż 77% donacji Katarzyny II przypadło na ziemie zajęte w pierwszym rozbiorze611. 

Po zawarciu w styczniu 1793 r. formalnej konwencji rozbiorowej między Prusami i 

Rosją Kreczetnikow opublikował w dniu 27 marca 1793 r., z obozu pod Połonnem, w imieniu 

cesarzowej, „Manifest”. Na jego podstawie nastąpiło przejście kolejnych polskich prowincji 

pod berło rosyjskie. Akt ten wprawdzie zapewniał bezpieczeństwo własności, ale 

jednocześnie wzywał również do składania przysięgi wiernopoddańczej (do dnia 27 kwietnia 

1793 r.) i zapowiadał, że majątki obywateli, którzy nie złożą przysięgi wierności carycy, 

ulegną konfiskacie na rzecz skarbu rosyjskiego612. 

Treść przysięgi na wierność carycy wyglądała następująco: „My, niżej wyrażeni, 

przysięgamy Panu Bogu Wszechmogącemu […], iż dobrowolnie i bez żadnego przymusu 

chcemy i żądamy Najjaśniejszej Katarzynie Aleksiejównie Wtórej Samowładnej całej Rosji 

imperatorowej […] w wierności i nieobłudnie służyć mamy wiecznie i we wszystkim być Im 

posłusznymi jako wiernopoddanym przystoi i należy […]”613. 

Wkraczające w maju 1792 r. w granice Rzeczpospolitej wojska rosyjskie kolportowały 

odezwy podpisane przez generał-gubernatorów Michaiła Wasiliewicza Kachowskiego i 

Michaiła Nikitycza Kreczetnikowa, zawiadamiające o powodach interwencji, w których, 

podobnie jak w 1772 r., zapewniano mieszkańców o nietykalności majątków. Dość 

enigmatycznie, ale i groźnie musiało brzmieć zastrzeżenie, że z przeciwnikami politycznymi 

„ma być postąpiono jak z nieprzyjacielami Rosji bez najmniejszego zmiłowania”614. 

Polska szlachta, posiadająca liczne majątki ziemskie we wschodniej Rzeczpospolitej, 

w zdecydowanej większości, mając wzgląd na swoje interesy majątkowe oraz szeroką 

klientelę szlachecką, nie odmawiała złożenia przysięgi na wierność carycy. Dotyczyło to 

przede wszystkim Ukrainy, gdzie swoje dobra rodowe posiadali przywódcy konfederacji 

targowickiej: Stanisław Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki oraz Seweryn Rzewuski615. 

Polityczni klienci Petersburga szermowali groźbami sekwestru i konfiskaty, łamiąc w 

ten sposób opór zwolenników Konstytucji 3 maja lub wymuszając na szlachcie akces do 

 
611 I. Rychlikowa, op. cit., s. 61. 
612 W. Schmidt, Geneza prywatnej rosyjskiej własności ziemskiej w b. guberniach wileńskiej, grodzieńskiej i 

mińskiej (1793-1875). Z dodatkiem skorowidza majątków, Warszawa 1923, s. 4. 
613 Cyt. za: H. Mościcki, op. cit., s. 109. 
614 Ibidem, s. 76, 80, 84. 
615 J. Rudakowa, Zmiany pozycji szlachty polskiej w Cesarstwie Rosyjskim w okresie od drugiego rozbioru 

Rzeczypospolitej do 1801 roku, [w:] Nad społeczeństwem staropolskim, t. 1, Kultura – Instytucje – Gospodarka 

w XVI–XVIII stuleciu, red. K. Łopatecki, W. Walczak, Białystok 2007, s. 207.  
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Targowicy, nie zapominając jednocześnie o czysto partykularnych korzyściach. Łupiestwa i 

bezprawia targowiczan weszły na Litwie do czarnej legendy. Hetman Szymon Kossakowski 

otrzymał skonfiskowane Kazimierzowi Sapieże Geranony i Lipniszki oraz 200 tys. zł. 

uzyskanych z sekwestracji dóbr Michała Ogińskiego616. 

Zwołany w czerwcu 1793 r. do Grodna sejm rozbiorowy odbył się pod rosyjskimi 

bagnetami, a polscy posłowie, którzy przeciwstawiali się ratyfikacji jego postanowień, byli 

karani m.in. sekwestrem ich majątków. Przykładem były tutaj choćby majątki Michała 

Ogińskiego czy Ludwika Tyszkiewicza617. Dokonywano też konfiskat skoro: „na utrzymanie 

wojska polskiego zaprzysiężonego Rosji przeznaczyła cesarzowa ukazem z dnia 2 sierpnia 

1793 r. milion złotych, zabranych z majątków skonfiskowanych”618. 

Zajęte majątki rozdysponowano bardzo szybko, bo zgodnie z wydanymi ukazami z 

września i października 1793 r., a więc jeszcze w czasie obrad sejmu rozbiorowego, a 

niekiedy nawet przed zawarciem układu polsko-pruskiego z dnia 23 września 1793 r. Akty 

donacyjne opiewały łącznie na sumę ok. 42 tys. chłopów, którzy przeszli bezpośrednio pod 

panowanie szlachty rosyjskiej619. 

Generał-gubernator Timofiej Iwanowicz Tutołmin, który zastąpił zmarłego w maju 

1793 r. Kreczetnikowa, tuż po objęciu urzędu zorganizował deputacje szlacheckie do 

Petersburga dla wyrażenia uczuć wiernopoddańczych. Delegaci trzech nowych guberni: 

mińskiej, izasławskiej i bracławskiej bawili nad Newą jesienią 1793 r. Przy tej okazji 

delegacje szlacheckie złożyły u tronu pewne dezyderaty. W jednym z punktów szlachta 

dziękowała za gwarancje utrzymania dotychczasowych jej praw i przywilejów oraz wyrażała 

nadzieje, że: „przywileje i zaposydowane według praw uniowych i Statutu Ks. Litewskiego o 

dawności ziemskiej piszącego własności żadnym wątpliwościom i tłumaczeniom podpadać 

nie będą”620. 

Na początku insurekcji kościuszkowskiej, w kwietniu i maju 1794 r., powstańcom 

przypomniano o konsekwencjach uczestniczenia w powstaniu. Majątki osób, które uciekły za 

granicę i nie wróciły w ciągu 2 tygodni, miały być przejęte „w dozór skarbowy”. Co więcej, 

generał-gubernator wołyński Timofiej Tutołmin zachęcał nagrodami do donoszenia na 

 
616 H. Mościcki, op. cit., s. 87, 92 i n.; D. Rolnik, O „psychologicznych” metodach walki politycznej w czasie 

wojny polsko-rosyjskiej i w okresie rządów konfederacji targowickiej (1792-1793), „Studia Historyczne” 2007, t. 

50, nr 3–4, s. 279 i n., 286 i n., 292 i n. 
617 H. Mościcki, op. cit., s. 97 i n. 
618 Cyt. za: ibidem, s. 119. 
619 Ibidem s. 296, 299. 
620 Ibidem, s. 124 i n., 132 i n. 



145 

 

„buntowników”. W praktyce okazało się, że realizacja tych ukazów napotkała na liczne 

problemy ze względu na niedostateczne przygotowanie organizacyjne policji i braki w liczbie 

komend wojskowych621. 

Równocześnie Katarzyna II, ukazem z dnia 19 kwietnia 1794 r., powołała komisję 

śledczą w Smoleńsku dla spraw podejrzanych o udział w insurekcji. Caryca pisała wówczas 

do Tutołmina: „Jeśli ktokolwiek wystąpi jawnie lub w zmowie, to od razu sekwestr nałożyć 

na jego majątek i włączyć pod zwierzchnictwo państwowe […] do czasu decydującego 

orzeczenia winy lub niewinności […] i wówczas w świetle dokładnego wyjaśnienia może 

wyjść zarządzenie o zwrocie lub całkowitym pozbawieniu majątku danej osoby”622. 

Komisja działała prawie rok, a jej materiał został w dużym stopniu oparty na donosach 

ze strony ludności żydowskiej, a także polskiej, która brała udział w Targowicy. Najsurowiej 

obchodzono się z tymi, których złapano z bronią w ręku. Osoby uznane za winne były zsyłane 

na Syberię lub inne niegościnne rejony Cesarstwa Rosyjskiego, a ich majątki ulegały 

konfiskacie. Na rzecz skarbu rosyjskiego przeszły także wszystkie starostwa oraz 

królewszczyzny, a także część dóbr kościelnych623. 

Skonfiskowano także majątek Tadeusza Czackiego, który w czasie powstania 

kościuszkowskiego przebywał w Galicji, bez udowodnienia mu działalności przeciwko 

rządowi rosyjskiemu. Już w marcu 1794 r. władze carskie nałożyły sekwestr na dobra 

Czackiego, klucz brusiłowski w powiecie radomyskim w guberni kijowskiej, liczący 3 tys. 

dusz męskich. Otrzymał je gen. Tutołmin. Dokonano także sekwestru na klucz Ostrogski w 

guberni wołyńskiej, liczący 2367 dusz męskich. Czacki, w celu zwrotu majątków, już w lipcu 

1794 r. przedstawił zaświadczenie o swej niewinności, które wystawili mu Austriacy. Mimo 

iż następnie złożył przysięgę na wierność carycy, jego majątki zostały wzięte pod 

„obserwację”. Na podstawie ukazu z dnia 30 stycznia 1796 r. Katarzyna z ogólnej liczby 7498 

zasekwestrowanych „dusz” rozkazała zwrócić Czackiemu 159. Następnie jej następca, Paweł 

I, ukazem z dnia 30 grudnia 1796 r. cofnął konfiskatę klucza brusiłowskiego (4730 dusz), 

reszty jednak, tj. prawie całego klucza ostrogskiego, Czacki nie tylko nie odzyskał, lecz w 

1802 r. zmuszony był z własnych środków pokryć ciążący na tym majątku dług w wysokości 

16,5 tys. czerwonych złotych624. 

 
621 Ibidem, s. 210 i n. 
622 Cyt. za: W. Sosna, s. 100. 
623 H. Mościcki, op. cit., s. 295–298. 
624 E. Danowska, Tadeusz Czacki 1765–1813. Na pograniczu epok i ziem, Kraków 2006, s. 167–168, 175–176. 
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Caryca postanowiła także, w drodze dekretu z dnia 22 kwietnia 1794 r., zmusić 

unickich chłopów do przejścia na prawosławie pod groźbą sekwestru majątków szlachty 

katolickiej, która sprzeciwiłaby się tym posunięciom. Ze względu jednak na przeprowadzanie 

akcji pacyfikacyjnej polskiego powstania, administracja rosyjska mogła zająć się tą sprawą 

dopiero w 1795 r., wtedy jednak straciła nią zainteresowanie, biorąc pod uwagę też liczne 

przeszkody, które stały na drodze wyegzekwowania konwersji625. 

W dniu 3 sierpnia 1794 r. rosyjski zdobywca Wilna gen. Bohdan Fiodorowicz 

Knorring wydał swój pierwszy uniwersał, w którym podkreślał nieudolność polskich 

dowódców i bezcelowość dalszego oporu. Zagwarantował przy tym bezpieczeństwo dla 

wszystkich, którzy wrócili do swych miejsc zamieszkania, z wyjątkiem jednak przywódców 

insurekcji. W razie oporu groził sądem i konfiskatą całego majątku. Podobnie postąpił gen. 

Paweł Cycjanow, który po zajęciu Grodna, w dniu 28 września 1794 r., wydał uniwersał, w 

którym wezwał, aby wszyscy ukrywający się w lasach i kryjówkach wrócili do domów w 

ciągu 24 godzin. W przeciwnym razie ich majątki miały być pustoszone. Podobnie jak 

Knorring, Cycjanow gwarantował mieszkańcom bezpieczeństwo osobiste i majątkowe, 

jednak nieposłusznym groził karą śmierci i konfiskatą całego majątku. W praktyce nawet ci, 

którzy zdecydowali się usłuchać tych wezwań, mogli paść łupem kozackich rozbojów626. 

W dniu 14 sierpnia 1794 r. mieszczaństwo wileńskie, wraz z magistratem i izbą 

kupiecką na czele, tłumnie podpisało recesy, wypierając się jednocześnie udziału w insurekcji 

kościuszkowskiej i oddając się pod opiekę carycy. W piśmie z dnia 6 września 1794 r. 

ówczesny generał-gubernator Litwy i zachodniej Białorusi Nikołaj Wasiljewicz Repnin 

polecił Knorringowi, aby objął on protekcją jedynie te gospodarstwa mieszczan wileńskich, 

które złożą stosowne dokumenty, nie wymieniając przy tym nazwiska Kościuszki. Miał być 

to skuteczny środek, gdyż obawa utraty całego majątku była wystarczającym środkiem 

odstraszającym. Szczególną gorliwość w tej materii wykazywał gen. Siergiej Fiodorowicz 

Golicyn, który zaraz po zajęciu Żmudzi we wrześniu 1794 r. zaczął odbierać przysięgi na 

wierność cesarzowej. W wydawanych uniwersałach wzywał szlachtę do zjazdów w miastach 

powiatowych celem złożenia recesów pod groźbą pozbawienia całego majątku627. 

Zgodnie z ukazem carycy, wydanym w dniu 30 października 1794 r., mieszkańcy 

Litwy mieli obowiązek złożyć przysięgę na wierność Katarzynie II oraz jej następcy Pawłowi 

 
625 W. Sosna, op. cit., s. 103. 
626 L. Żytkowicz, op. cit., s. 44–45. 
627 Ibidem, s. 56–57. 
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Piotrowiczowi. Zasadniczo należało to zrobić osobiście, jednak ludzie „nieposzlakowani w 

swoim przywiązaniu do Rosji” mogli dokonać tego przez upoważnionych pełnomocników. W 

imieniu nieletnich właścicieli majątków przysięgać musieli ich opiekunowie. Odmowa 

złożenia przysięgi skutkowała utratą całego majątku. W niedzielę 28 grudnia 1794 r., po 

nabożeństwie dziękczynnym w katedrze grodzieńskiej, manifest został odczytany we 

wszystkich świątyniach chrześcijańskich, synagogach i meczetach. W miastach odczytowi 

towarzyszyły salwy armatnie, a jednostki wojskowe stały pod bronią628. 

Termin na złożenie przysięgi początkowo wynosił 4 tygodnie, ale jej składanie zaczęło 

się przeciągać. W związku z tym gen. Cycjanow, uniwersałem z dnia 23 kwietnia 1795 r., 

napominał powracających z rozproszonych wojsk polskich o natychmiastowym dopełnieniu 

tego obowiązku pod rygorem wysiedlenia oraz konfiskaty majątków. Ci, którzy nie posiadali 

żadnej nieruchomej własności, powinni złożyć przysięgę albo w ciągu 6 tygodni opuścić 

terytorium zajęte przez wojska rosyjskie. Zgłaszający się do tego przyrzeczenia powinni mieć 

ze sobą stosowne zaręczenie współobywateli o swojej „konduicie”629. 

Ukazem carskim z dnia 22 listopada 1794 r. zdecydowano o całkowitym zajmowaniu 

majątków osób, które byłyby w jakikolwiek sposób podejrzane o udział w insurekcji 

kościuszkowskiej. Katarzyna II motywowała to w ten sposób, iż nie zamierza tolerować w 

swoich prowincjach tych poddanych, co do których wierności miała jakiekolwiek 

wątpliwości. Uważała, iż w tej sytuacji należałoby doprowadzić do emigracji takich 

jednostek, a ich majątek sprzedać tym, którzy gwarantowaliby lojalność wobec monarchii630. 

Rosjanie mieli pewne wyobrażenie o tym, na których konkretnie osobach groźba 

sekwestru lub konfiskaty mogła zrobić szczególnie silne wrażenie. Świadczy o tym list 

Tutołmina do Repnina, w którym nadawca wyrażał przekonanie, że książę Franciszek 

Sapieha, niefortunny wódz jednego z powstańczych korpusów, pozostający w konflikcie z 

przedstawicielami władz insurekcyjnych, po opuszczeniu swych oddziałów łatwo przejdzie na 

stronę Rosji, gdy zorientuje się, że jego majątki znajdą się w niebezpieczeństwie631. 

Konfiskowano lub sekwestrowano zatem majątki polskiej arystokracji, m.in. 

Poniatowskich, Czartoryskich czy Jabłonowskich. O zajęciu dóbr rodziny Czartoryskich pisał 

w swoim pamiętniku Władysław Zamoyski, pułkownik wojska polskiego w czasie powstania 

listopadowego: „Ojcu ks. Adama Czartoryskiego, ks. Adamowi Kazimierzowi, jenerałowi 

 
628 Ibidem, s. 64–65. 
629 Ibidem, s. 66. 
630 H. Mościcki, op. cit., s. 124 i n., 132 i n. 
631 Ibidem, s. 214. 
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wojsk podolskich, za okazaną Kościuszce w czasie powstania przychylność i nieprzystąpienie 

do sejmu grodzieńskiego, skonfiskowano wszystkie dobra w zaborze moskiewskim”632. 

Katarzyna II rozkazała zasekwestrować wszystkie majątki Czartoryskich położone w 

zaborze rosyjskim już w dniu 30 kwietnia 1794 r. Obejmowały one prawie 47 tys. „dusz 

męskich” i stanowiły ok. 75% wszystkich dóbr rodzinnych, których roczne intraty osiągały 

ok. 6 mln polskich złotych. Sekwestr przynosił zazwyczaj poważną dewastację w finansach 

danego rodu i był zapowiedzią nadchodzącej konfiskaty. Teoretycznie nie uszczuplał on praw 

wierzycieli Czartoryskich, choć w praktyce były one trudne do wyegzekwowania. Represje te 

nie oznaczały zupełnej ruiny finansowej, jednak groziły deklasacją tego potężnego rodu633. 

Caryca Katarzyna, pod naciskiem Austrii, obiecała zwrócić zagrabione majątki pod 

warunkiem, że synowie Adam i Konstanty przeniosą się do Petersburga. Potencjalna 

konfiskata nie ograniczała się jedynie do dóbr rodowych na Litwie i Wołyniu, które 

ostatecznie stanowiły tylko część tego majątku, lecz dotyczyła drobnej szlachty, która 

deponowała na procent u Czartoryskich swoje liczne oszczędności. Oznaczało to zatem ruinę 

finansową całej rzeszy właścicieli ziemskich na tym obszarze. Z tego względu ks. Adam 

Kazimierz Czartoryski zdecydował się odprawić synów do rosyjskiej stolicy. Konfiskata 

została uchylona dopiero w momencie spełnienia kolejnego warunku carycy w postaci 

zaciągnięcia się ich do armii carskiej634. Jak pisał Marceli Handelsman: „Bracia odzyskują 

darowane im przez carową dobra Czartoryskich, lecz muszą wejść do służby Katarzyny, 

korzystać z jej łask, naginać się do humorów jej faworytów, figurować w orszaku jej 

dworzan”635. 

Użycie straszaka konfiskaty mogło mieć, jak się okazało, wręcz strategiczne 

znaczenie. Wołyń, zaczadzony jeszcze duchem Targowicy, mimo gorących wezwań do czynu 

słanych przez samego Kościuszkę, nie zerwał się do powstania. Smutno skwitował to niegdyś 

Henryk Mościcki, który pisał, że: „wystarczyło aresztowanie kilkudziesięciu osób i konfiskata 

kilkunastu dóbr do utrzymania w posłuszeństwie całej rozległej krainy, nad którą unosił się 

duch Szczęsnego”636. 

Konfiskata często była poprzedzana wspominanym już sekwestrem majątku, który w 

praktyce jego stosowania okazywał się nie mniej dotkliwy. Zamiast służyć bowiem 

 
632 W. Zamoyski, Jenerał Zamoyski 1803–1868, t. 1, (1803–1830), Poznań 1910, s. 33. 
633 J. Skowronek, Adam Jerzy Czartoryski 1770–1861, Warszawa 1994, s. 30–32. 
634 W. Zamoyski, op. cit., s. 33–34. 
635 M. Handelsman, Książę Adam Czartoryski, Warszawa 1938, s. 6. 
636 H. Mościcki, op. cit., s. 222 i n., 226. 
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zabezpieczeniu procesu, środek ten zwykle przybierał formę karno-represyjną, gdyż jego 

skutkiem była ruina majątkowa637. Sekwestr majątków ziemskich miał także cel militarny, 

gdyż nie dawał możliwości wykorzystania dochodów do wspierania akcji powstańczej638. 

Środek ten stosowano także wobec osób nieobecnych, którzy nie mieli możliwości wzięcia 

udziału w insurekcji. Wówczas wyznaczano im ostateczny termin powrotu do Rzeczpospolitej 

na dzień 1 stycznia 1795 r.639 

Na wiosnę 1795 r., a więc jeszcze przed ostatecznym podziałem Rzeczpospolitej, 

rosyjska Rada Państwa, z upoważnienia carycy, deliberowała na temat zasekwestrowanych 

majątków. Jak wynika z protokołu sesji z dnia 19 kwietnia 1795 r. Rada postanowiła, że 

wszyscy, którzy uprzednio złożyli przysięgę na wierność Katarzynie II, a później zdecydowali 

się wziąć udział w insurekcji kościuszkowskiej, zostali uznani za zdrajców. W konsekwencji 

– tak na podstawie praw rosyjskich, jak i zgodnie z prawami lokalnymi utrzymanymi w mocy 

z woli carycy – podlegali oni karze konfiskaty dóbr nabytych, które przypadały skarbowi 

państwa. Co do dóbr dziedzicznych Rada zrobiła znamienne rozróżnienie. Stwierdziła 

mianowicie, że te, zgodnie z zachowanym prawem miejscowym, również powinny zostać 

skonfiskowane, ale skoro „Plakat” opublikowany w momencie „powrotu” tych ziem do Rosji 

rozciągał na ich mieszkańców wszelkie prawa, którymi cieszą się poddani rosyjscy, oznaczało 

to, że zgodnie z art. 23 Gramotą dla szlachty rosyjskiej z 1785 r. dobra dziedziczne nie 

powinny ulec konfiskacie, ale zostać przekazane spadkobiercom przestępcy. Moc Gramoty 

rozciągnięto następnie na ziemie zaboru rosyjskiego640. 

Mimo tego rodzaju rozstrzygnięć istniała także koncepcja, że nie powinna tutaj 

znaleźć zastosowania „Gramota dla szlachty” rosyjskiej, lecz regulacje III Statutu 

Litewskiego, co, paradoksalnie, stanowiłoby gorsze rozwiązanie dla insurgentów, gdyż 

wówczas skonfiskowany im majątek przechodził nie na ich prawnych sukcesorów, lecz na 

rzecz carskiego skarbu. Celem było oczywiście powiększenie prywatnych majątków 

 
637 L. Żytkowicz, op. cit., s. 347. 
638 W. Sosna, op. cit., s. 100–101. 
639 J. Rudakowa, op. cit., s. 208. Więcej na temat polityki sekwestracyjnej władz rosyjskich na Litwie w latach 

1794–1797, także względem indywidualnych rodów szlachty polskiej, zob. L. Żytkowicz, op. cit., s. 347–357. 
640 Gramota na prawa, wolnosti i preimuszczestwa błagorodnogo Rossijskogo Dworjanstwa, „Połnoje Sobranije 

Zakonow Rossijskoj Imperii” (dalej: PSZ), t. 22, nr 16187, Peterburg 1830, s. 344–358. Tekst i komentarz 

Rossijskoje zakonodatielstwo X–XX wiekow, red. O.I. Czistjakow, t. 5, Moskwa 1987, s. 22 i n. W ten sposób 

odwrócono ukazy carycy Elżbiety z 1753 r., w których przy konfiskacie dóbr, połączonej z innymi karami 

wymierzanymi zamiast kary śmierci, wydzielano z tego majątku tylko część przynależną żonie i dzieciom 

przestępcy w znaczeniu alimentów. R. Hube, Historia prawa karnego…, s. 159–160. Zob. też L. Żytkowicz, op. 

cit., s. 189–190. 
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rosyjskich dygnitarzy, którzy mieli nadzieję na wzbogacenie się w następstwie 

spodziewanych donacji rosyjskiej monarchini641. 

Na podobnym stanowisku stanął hrabia Aleksandr Andriejewicz Bezborodko, którego 

opinię dołączono do protokołu decyzji rosyjskiej Rady Państwa. Uważał on, iż w miejsce 

„Gramoty” należałoby raczej zastosować przepisy III Statutu Litewskiego o konfiskacie 

majątku zdrajcy, do którego spadkobierca „żadnych praw nie ma” poza majątkiem matki, jeśli 

nie wiedziała ona nic o przestępstwie. Caryca Katarzyna, pomimo mniejszościowej opinii 

hrabiego Bezborodki, zaakceptowała ją ze względu na jego istotne zasługi w działalności 

administracyjnej na rzecz państwa rosyjskiego642. 

Efektem tego było wydanie stosownego ukazu z dnia 3 maja 1795 r. Ukaz dotyczył 

dóbr położonych w guberniach mińskiej, izasławskiej, bracławskiej oraz w tych częściach 

wymienionych guberni, które wcielono poprzednio do sąsiednich namiestnictw, a które objęto 

sekwestrem (nie wyłączając pojezuickich) w związku z powstaniem 1794 r. Akt ten stanowił, 

że dobra Polaków, którzy, złożywszy wiernopoddańczą przysięgę, okazali się wiarołomcami i 

pogwałcili ją (oczywiście przez udział w powstaniu, choć tego w punkcie, o którym mowa 

wprost nie wskazano), należy przyłączyć do dóbr skarbowych. Ukaz zezwalał natomiast na 

spokojne władanie dobrami tym właścicielom, którzy usłuchali ogłaszanych przez Tutołmina 

wezwań i do dnia 1 stycznia 1795 r. przybyli, jak to ujmował akt, „w obłasti Naszi”, o ile nie 

brali udziału w insurekcji, a w szczególności o ile ich nazwiska nie figurowały w 

buntowniczych aktach i dodatkowo pod warunkiem, że pozostawali w granicach cesarstwa. 

Odnośnie do starostw, istotnym kryterium uczyniono obecność posiadaczy w momencie 

wydania stosownego ukazu potwierdzającego ich prawa (oceniane oczywiście w związku z 

zachowaniem przez nich niezachwianej wierności monarchini). Jeżeli zatem posiadacz 

starostwa był w nim obecny we wskazanym momencie, utrzymywał się przy posiadaniu, jeśli 

nie, to uznawano, że moc potwierdzającego takie władztwo ukazu nie rozciąga się w stosunku 

do starostw opuszczonych przez posiadaczy i te nakazywano włączyć do dóbr skarbowych. 

Wyjątkiem były te starostwa, którymi zadysponowano już osobnymi ukazami643. 

Treść powyższego ukazu zwięźle oddał Henryk Mościcki, który pisał: „Rozkazano 

Tutołminowi zabrać na skarb majątki wszystkich uczestników powstania; starostwa należące 

 
641 S. Godek, III Statut litewski…, s. 390–391. 
642 J. Rudakowa, op. cit., s. 209. 
643 Imiennyj, dannyj prawjaszczemu dołżnost Minskago, Izjasławskago i Bracławskago Generał-Gubernatora 

Tutołminu – O prawiłach otdaczi sekwestrowannych imienij Polskim władzielcam uczastwowawszim w 

proizszedszem buntie i prikosnowiennim k onomu, PSZ, t. 23, nr 17329, s. 695–696. 
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do tych obywateli, którzy przy zatwierdzaniu praw na władanie nimi byli nieobecni, również 

zabrać, zwrócić zaś majątki tym, którzy w terminie przepisanym, tj. do 1 stycznia 1795 r., 

powrócili w granice państwa; tych zaś, którzy nie powrócili, zobowiązać do sprzedaży 

majątków w ciągu roku i sześciu tygodni, potrącając od sumy uzyskanej na rzecz skarbu 

zwykłe opłaty podatkowe i nadto dziesiątą część gotówki. Te same przepisy dotyczyły 

majątków duchownych i klasztornych, których zwierzchność w swoim czasie nie złożyła 

przysięgi poddańczej”644. 

Do tego rodzaju polityki negatywnie odniósł się Repnin, odpowiadając na pismo 

Tutołmina w dniu 24 maja 1795 r.: „Nie odpowiada ono prawidłom i sercu naszej 

najmiłościwszej prawodawczyni. Sprawiedliwym jest ukaranie jawnych przestępców, lecz 

czy dzieci ich winne i czy można je pozbawiać należnego spadku, gdy i nasze prawa nie 

rozciągają przestępstwa rodziców na dzieci?”645. 

Pogląd Repnina przyczynił się do tego, że kilkoma ukazami wydanymi między 14 

kwietnia 1795 r. a 11 marca 1796 r. zwrócono znaczną część zasekwestrowanych dóbr 

dziedzicznych i starościńskich (ponad 221 tys. dusz), co nie zmieniało faktu, że inne majątki, 

w latach 1795–1796, nadal przechodziły jeszcze w ręce rosyjskie drogą donacji. Zasadniczo 

rezerwuar majątków donacyjnych w guberniach podolskiej, wołyńskiej, bracławskiej i 

mińskiej wyczerpał się w sierpniu 1795 r., natomiast w guberniach litewskich jeszcze w 1796 

r. było do rozdania kilkadziesiąt tysięcy dusz. Na obszarze 1. oraz 2. zaboru rosyjskiego 

rozdano ok. 165 tys. dusz męskich (czyli ok. 650 tys. ludzi)646. 

Po 3. rozbiorze przestraszeni przedstawiciele szlachty i duchowieństwa dawnego 

Wielkiego Księstwa Litewskiego, które teraz niemal w całości znalazło się w granicach 

Cesarstwa Rosyjskiego, złożyli przysięgę na wierność Katarzynie II. Generał-gubernator 

Repnin raportował Petersburgowi: „Wszyscy złożyli przysięgę, wszyscy jawnie, zarówno 

świeccy, jak i duchowni. Z Polską Litwa jako oddzielne państwo nigdy nawet według 

duchowieństwa i majątków jego nie zmieszała się. To znaczy, że konfiskaty prawie nie 

ma”647. 

 
644 H. Mościcki, op. cit., s. 302. Mościcki miał w ręku rękopis z Biblioteki Ordynacji Krasińskich, zawierający 

szczegółowy wykaz majątków prywatnych, kościelnych i starostw z guberni izasławskiej, objętych dyspozycją 

powyższego ukazu. Wynikało z niego, że na skarb przeszło wtedy 5 miast oraz 222 wsi (32044 dusze męskie, 

30869 żeńskie; to wszystko nie licząc „dóbr wziętych w doczesny zarząd skarbowy”, zaliczonych do sprzedaży 

przymusowej itp.). 
645 Cyt. za: H. Mościcki, op. cit., s. 302. 
646 Ibidem, s. 304 i n. 
647 Cyt. za: W. Sosna, op. cit., s. 99. 



152 

 

Zasadniczo zabory majątków, dokonywane przez Katarzynę II na zajętych przez 

Rosjan ziemiach Rzeczpospolitej, przyjęły dwie podstawowe formy. Pierwszą z nich była 

konfiskata z powodu niezłożenia przez polskiego szlachcica w wyznaczonym terminie 

przysięgi na wierność carycy. W praktyce nie była to jeszcze kara, a zajęcie mienia przez 

skarb rosyjski, które było uważane za opuszczone przez jego dotychczasowego właściciela, 

nie przyjmującego poddaństwa rosyjskiego. Tego rodzaju zajęcia były dokonywane przede 

wszystkim na obszarze 1. zaboru. W 2. i 3. zaborze wiadomo o kilku starostwach, które 

zostały odebrane dożywotnikom. Drugą formą było przejmowanie majątków jako represji, 

przede wszystkim wskutek insurekcji kościuszkowskiej. Zaraz po jego wybuchu duża ich 

liczba została wzięta w sekwestr. Nie była to jeszcze konfiskata, a czasowe objęcie w 

posiadanie przez administrację rosyjską648. 

Długofalowe efekty szeroko zakrojonej akcji sekwestracyjnej oraz konfiskacyjnej w 

zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego nie przyjęły jednak w tym okresie tak dużych 

rozmiarów, jak zakładała rosyjska administracja. Było to spowodowane głównie faktem, że 

jej rosyjscy beneficjenci, którzy przebywali zwykle w Petersburgu albo swoich majątkach w 

guberniach wewnętrznych, prowadzili zwykle rabunkową i nieudolną gospodarkę i szybko 

wyzbywali się swych nowo przejętych majątków, zazwyczaj z powrotem w ręce polskiej 

szlachty649. Dla przykładu w guberniach litewskich donacje Katarzyny nie uszczupliły 

zanadto polskiej własności prywatnej i nie stworzyły rosyjskiej. Przyczyniły się jednak do 

pogorszenia sytuacji prawnej i faktycznej kilkudziesięciu tysięcy włościan650. Mimo to, np. na 

ziemiach 1. zaboru, w końcu XVIII w. Rosjanie stanowili już 9% obywateli ziemskich, do 

których należało ok. 32% ogółu „obywatelskich dusz”651. 

Sytuacja uległa pewnej zmianie, gdy na tron rosyjski w 1796 r. wstąpił Paweł I, syn 

Katarzyny II. W dniu 29 listopada 1796 r. wydał on dekret o amnestii, który obejmował 

wszystkie osoby zaangażowane w działalność „wywrotową” w Polsce, a części z nich 

przywracał majątki652. Z kolei w ukazie z dnia 6 lutego 1797 r. zakazał stosowania konfiskat i 

wykupywania starostw, a także przywrócił wiele urzędów ziemskich i sądowniczych. Należy 

jednak stwierdzić, że nowy car nie prowadził określonej długodystansowej polityki 

wewnętrznej czy zagranicznej, a jego zamiarem było przede wszystkim zanegowanie dorobku 

 
648 L. Żytkowicz, op. cit., s. 189. 
649 H. Mościcki, op. cit., s. 333 i n., 385 i n. 
650 L. Żytkowicz, op. cit., s. 206. Na temat przykładów rozdawnictwa dóbr w guberniach litewskich rosyjskiej 

szlachcie zob. ibidem, s. 193–201. 
651 I. Rychlikowa, op. cit., s. 61. 
652 W. Sosna, op. cit., s. 103. 
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i osiągnięć Katarzyny II, której z całego serca nienawidził. Widocznym znakiem odwilży w 

stosunkach z Polakami było zwolnienie jeńców wojennych, jak również zwrot 

skonfiskowanych majątków, np. Działyńskich, Ignacego Potockiego czy Stanisława 

Zahorskiego653. 

Prawdziwa zmiana nadeszła, gdy władzę w Rosji w 1801 r. objął Aleksander I, który 

zaniechał konfiskat, jak również zasiedlania przez Rosjan zaanektowanych przez nich ziem 

polskich. Stosunek cara do Polaków mógł być nieco bardziej życzliwy dzięki pośrednictwu 

osoby ks. Adama Jerzego Czartoryskiego, kuratora wileńskiego okręgu naukowego (1803–

1824) oraz ministra spraw zagranicznych Rosji (1804–1806), jednocześnie przyjaciela 

Aleksandra I. Widocznym przejawem łagodniejszej polityki było wydanie ukazu z dnia 6 

maja 1802 r., który znosił konfiskatę majątków dziedzicznych – zarówno kupieckich, jak i  

mieszczańskich, a także należących do chłopów – „w tym celu, aby dopomóc do 

rozkrzewienia pomyślności obywateli, unikając wszelkiego ich ukrzywdzenia przez 

zabieranie dóbr na skarb”654. 

Po powstaniu Księstwa Warszawskiego (KW) i idącej za tym masowej ucieczki 

Polaków zaciągających się do armii Księstwa, car, w odpowiedzi na wybuch wojny 

francusko-austriackiej, wydał w dniu 24 sierpnia 1809 r. ukaz, w którym wprowadzał karę 

konfiskaty całego majątku wobec osób, którzy opuścili Rosję bez powiadomienia o tym 

stosownych organów państwowych. Chłopi, którzy zostali przyłapani na próbie ucieczki za 

granicę, byli przymusowo wcielani do armii carskiej, a niezdolnych do służby wojskowej 

kierowano do pracy przy twierdzach655. Co do szlachty ukaz głosił, że „jeśliby 

nadspodziewanie ktokolwiek ze szlachty i obywateli przekonany był o taki występek lub też o 

pobudzanie i namawianie, a najbardziej o podawanie jakich bądź sposobów do uzbrojenia, a 

za tym takich majątki niezwłocznie skonfiskować i ich samych oddawać pod sąd według 

wszelkich praw surowości”656. Wprawdzie Stanisław Smolka stwierdził, iż na skutek wydania 

powyższego ukazu na Litwie konfiskaty nie przybrały masowego charakteru, to jednak nie 

 
653 H. Mościcki, op. cit., s. 306, 399. 
654 Ukaz ten został wydany dla obszaru całego Cesarstwa Rosyjskiego. Imiennyj, dannyj Senatu – O 

rasprostranienii 23 stati żałowannoj dworjanstwu gramoty na sostojanija kupieczeskoje, mieszczanskoje i 

ziemledzielczeskoje, PSZ, t. 27, nr 20256, s. 135. 
655 Imiennyj, dannyj Senatu – O nakazanii za samowolnuju otłuczku za granicu, PSZ, t. 30, cz. 2, nr 23806, s. 

1107. 
656 Cyt. za: A. Plutyński, Rosja a Austria w przededniu kampanii galicyjskiej 1809 roku, „Biblioteka 

Warszawska” 1901, t. 4, s. 467. 
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wiadomo, jakie rozmiary osiągały sumy wydane przez szlachtę tytułem łapówek dla 

rosyjskiej administracji „dla umorzenia śledztw” lub „uśpienia podejrzeń”657. 

Rosyjska administracja, w praktyce stosowania powyższych regulacji, miała jednak 

wątpliwości, co zrobić ze szlachcicem, który nie ma majątku, gdy np. ojciec nie wydzielił 

syna. W związku z powyższym w dniu 5 października 1809 r. został wydany ukaz, 

uszczegóławiający ten z dnia 24 sierpnia 1809 r., który zakładał, że majątek ojca, którego 

dzieci dopuściły się ucieczki z kraju, był obejmowany tzw. zaprieszczenijem (zabronieniem) i 

po śmierci głowy rodziny część, która miałaby przypadać synowi, podlegała konfiskacie na 

rzecz skarbu carskiego658. 

Z kolei w drodze ukazu z dnia 17 grudnia 1809 r. starano się rozwiązać problem 

polegający na tym, że nie wiadomo było, jak postępować, którzy opuścili kraj przed 

wydaniem ukazu z dnia 24 sierpnia 1809 r. Ustalono dla nich półroczny termin na powrót, a 

jeśli nie zostałby on dotrzymany, wówczas również ich majątki miały podlegać konfiskacie 

zgodnie z ukazami z 24 sierpnia i 5 października 1809 r.659 

Tego rodzaju polityce rosyjskiej sprzeciwiał się ks. Adam Jerzy Czartoryski. Podczas 

audiencji u cara w dniu 24 listopada 1809 r. wstawiał się on za Polakami, których majątki 

uległy konfiskacie ze względu na ich służbę w armii Księstwa Warszawskiego. Aleksander 

miał mu wtedy odpowiedzieć dwoma argumentami, które legły u podwalin ukazów o 

konfiskatach: racja stanu i jednomyślna uchwała ministrów660. 

 

1.4. Konfiskata i przepadek w Księstwie Warszawskim 

 

Sejm Księstwa Warszawskiego (KW), ustawą z dnia 18 marca 1809 r., ustalił jako 

zasadę obowiązywanie dawnego polskiego prawa karnego na terenie kraju oraz posiłkowe 

stosowanie pruskiego Landrechtu, przy czym dał pierwszeństwo stosowania przepisów 

 
657 S. Smolka, Polityka Lubeckiego przed Powstaniem Listopadowym, t. 1, Warszawa 1984, s. 87. 
658 Imiennyj, dannyj Senatu – O nałożenii zapreszczenija na imienije otcow, koich dzieti, ot nich 

nieotdzieliennyja, otłuczajutsja biez wiedoma prawitielstwa za granicu, s tem, sztoby czasti, kotoryja poslje ich 

smierti otłucziwszimsja dzietjam sljedowat budut, konfiskowat w kaznu, PSZ, t. 30, cz. 2, nr 23893, s. 1198.  
659 Imiennyj, dannyj Senatu – O naznaczenii 6-miesjacznago sroka otłucziwszimsja biez wiedoma naczalstwa za 

granicu, do sostojanija ukaza 24 awgusta, dlja wozwraszczenija ich w Rossiju, PSZ, t. 30, cz. 2, nr 24035, s. 

1374. 
660 S. Smolka, op. cit., t. 2, s. 74–75. 
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względniejszych dla sprawcy (art. 1)661. A zatem, per analogiam, kara konfiskaty mienia 

formalnie została utrzymana, jednak w praktyce, ze względu na ochronę majątków szlachty, 

nie była ona często orzekania przez polskie sądy i pozostała raczej martwym przepisem662. 

Nieco inaczej sytuacja wyglądała na ziemiach włączonych do KW po zwycięskiej 

wojnie z Austrią w 1809 r. Poprzez wydanie dekretu z dnia 26 lipca 1810 r. o organizacji 

sądów kryminalnych w tzw. departamentach galicyjskich, tymczasowo utrzymano 

dotychczasowe prawo, a więc kodeks karny z 1803 r., czyli Franciszkanę (art. 9)663. 

Jednocześnie dodano zastrzeżenie, aby przy wydawaniu orzeczeń sędziowie mieli na 

względzie ich zgodność z Konstytucją Księstwa Warszawskiego, a przede wszystkim 

Kodeksem Napoleona (art. 10)664. 

Art. 17 ustawy z dnia 18 marca 1810 r. stanowił jednak, że w momencie, gdy została 

wcześniej orzeczona kara śmierci, to sprawca zostanie dodatkowo pozbawiony praw 

politycznych oraz skazany na śmierć cywilną665. Miało to istotne znaczenie, gdyż wówczas 

zastosowanie miał art. 25 Kodeksu Napoleona (KN), który stanowił, iż: „przez śmierć 

cywilną traci skazany własność wszystkich dóbr, które posiadał; spadek otworzony jest dla 

wszystkich dziedziców po nim; ci obejmują dobra jego w takim samym sposobie, jak gdyby 

umarł naturalnie i bez testamentu”666. Art. 20 dekretu z dnia 26 lipca 1810 r. 

doprecyzowywał, iż w zakresie pozostawionego majątku sprawcy należało stosować przepisy 

KN, jednak przy jednoczesnym zachowaniu praw majątkowych dzieci, które: „w żadnym 

przypadku kary za winę swych rodziców odnosić nie będą”667. 

Śmierć cywilna pozostawiała zatem istotne skutki również w zakresie testowania, 

gdyż, zgodnie z art. 725 tegoż kodeksu: „aby brać spadek, potrzeba być w chwili otwarcia 

spadku. A zatem niezdatnymi są do objęcia spadku: 1. Kto poczęty nie jest. 2. Dziecię 

 
661  „Tak, iż Sądy tymczasowo używać będą praw dawnych polskich, a w ich niedostatku praw zeszłego Rządu z 

tymi jednak warunkami, iż w każdym szczególnym przypadku te prawa przystosowanymi będą, które ściślej 

gatunek popełnionego występku obejmują i łagodniejszą na przypadek stanowią karę, z wyjątkiem kar na 

złodziei […]”. Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego (dalej: DPKW), t. 1, nr 10, Warszawa 1810, s. 249–250. 
662 W. Sobociński, Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego, Toruń 1964, s. 278. 
663 „Dopokąd stosowny dla Księstwa Warszawskiego nie będzie przez Sejm ustanowiony Kodeks Kryminalny, 

dopotąd mają służyć za prawidło Sądom karzącym prawa dotychczasowe w Kraju przez traktat Wiedeński Nam 

ustąpionym używane”. DPKW, t. 2, nr 10, Warszawa 1811, s. 295. Zob. też W. Sobociński, op. cit., s. 276. 
664 „W przystosowaniu jednakowoż tych praw, Sędzia da baczenie, aby przepisy Konstytucji Księstwa 

Warszawskiego i Kodeksu Napoleona w niczym nadwyrężonymi nie były […], Sędzia do Kodeksu Napoleona 

[…] stosować się powinien”. DPKW, t. 2, nr 10, s. 295. 
665 DPKW, t. 1, nr 10, s. 255. 
666 Kodeks Napoleona z przypisami. Ksiąg trzy, Warszawa 1810, s. 9. Zob. też K. Sójka-Zielińska, Kodeks 

Napoleona. Historia i współczesność, Warszawa 2008, s. 90. 
667 DPKW, t. 1, nr 10, s. 256.  
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urodzone, które żyć nie może. Kto cywilnie umarł”668. W praktyce zatem osoba, która uległa 

śmierci cywilnej była pozbawiana majątku na rzecz swoich najbliższych na podstawie 

dziedziczenia ustawowego. W sytuacji, gdyby nie miała ona spadkobierców, wówczas jej 

dobra przechodziły na rzecz państwa, choć nie w prawnokarnym, lecz cywilistycznym 

rozumieniu przepadku. 

Kodeks Napoleona został wprowadzony na obszarze Księstwa Warszawskiego z 

dniem 1 maja 1808 r., jednak w wielu wypadkach budził liczne kontrowersje, zwłaszcza 

pośród duchowieństwa i zamożniejszej szlachty669. Silne protesty wzbudziły konsekwencje 

śmierci cywilnej w zakresie, w jakim odmawiały przyznania praw spadkowych dzieciom 

urodzonym już po tym fakcie. Było to sprzeczne z tradycjami polskimi i w efekcie, przy 

okazji wprowadzenia korekt do prawa karnego w 1809 r., przyjęto przepis, że skutki śmierci 

cywilnej nie mogą dotykać niewinnej rodziny skazanego670. 

Kodeks Napoleona został wprowadzony także na obszarze czterech departamentów 

pogalicyjskich po zwycięskiej wojnie francusko-austriackiej z 1809 r., formalnie poprzez 

wydanie dekretu królewskiego z dnia 9 czerwca 1810 r. z mocą obowiązującą od dnia 15 

sierpnia 1810 r.671 Spotkało się to z mało przychylnym odzewem galicyjskich kół 

oligarchicznych, które upatrywały w KN realnej groźby rozdrobnienia wielkiej własności 

ziemskiej, jak również wprowadzenia zasady równouprawnienia wszystkich stanów oraz 

uwolnienia chłopów spod poddaństwa osobistego. Celem szlachty galicyjskiej było z jednej 

strony odwlekanie wprowadzenia tych zmian, a z drugiej utrzymania możliwie jak najdłużej 

rządów tymczasowych oraz rozwijania i utrwalania wszelkiego rodzaju prowizorycznych 

urządzeń w Galicji672. 

 
668 Kodeks Napoleona…, s. 194. 
669 Więcej na temat okoliczności związanych z implementowaniem Kodeksu Napoleona do porządku prawno-

społecznego Księstwa Warszawskiego zob. J. Kamiński, Prawo francuskie w Polsce, Lwów 1931, s. 16–33. 

Zob. też J. Czubaty, op. cit., s. 170–175. Na temat stosowania i przestrzegania prawa francuskiego przez polskie 

sądy i innych urzędników państwowych w Księstwie zob. P.Z. Pomianowski, Rozwód w XIX wieku na 

centralnych ziemiach polskich. Praktyka stosowania Kodeksu Napoleona w latach 1808–1852, Warszawa 2018, 

s. 13–301. 
670 K. Sójka-Zielińska, Kodeks Napoleona…, s. 198–200. 
671 DPKW, t. 2, nr 18, s. 221. Zob. też K. Sójka-Zielińska, Kodeks Napoleona…, s. 206–207. 
672 J. Iwaszkiewicz, Kodeks Napoleona a Księstwo Warszawskie po 1809 roku, Warszawa 1914, s. 328. 

Zasadniczo czynniki rządzące w Księstwie Warszawskim, akceptując wprawdzie zewnętrzne formy francuskie, 

utrzymywały pod ich przykrywką, obok dawnych rozwiązań polskich, wiele regulacji prawnych państw 

zaborczych, w tym przede wszystkim pruskich. Dotyczyło to przede wszystkim szeroko pojętej administracji, a 

także prawa i sądownictwa karnego. W. Sobociński, Księstwo Warszawskie a Cesarstwo Francuskie. Zależność 

faktyczna i prawno-międzynarodowa. Rezultaty przeobrażeń wewnętrznych, „Przegląd Historyczny” 1965, t. 56, 

nr 1, s. 62. Na temat sytuacji w Galicji zob. K. Krzos, Z księciem Józefem w Galicji w 1809 roku. Rząd 

Centralny Obojga Galicji, Warszawa 1967, s. 253 i n. 
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Warto zasygnalizować kodyfikację, która wprawdzie nie została ostatecznie 

wprowadzona na obszarze Księstwa Warszawskiego, lecz wyznaczała pewien trend, który był 

wiodący w części Europy podporządkowanej Napoleonowi, a później także pozostawiła 

istotny ślad na kontynencie. Był to francuski kodeks karny z 1810 r., tzw. Code pénal (CP) 

który w art. 7 stwierdzał, że: „piętnowanie i konfiskata ogólna mogą być wyrzeczone razem z 

karą dręczącą673 w przypadkach prawem oznaczonych”. Widać zatem wyraźnie, że konfiskata 

miała charakter niesamoistny. Jej istotę rozwijały art. 37, 38 oraz 39 CP. Art. 37 stanowił, że 

kara ta nie może być orzeczona w sposób arbitralny, lecz jedynie tylko w przypadkach 

przewidzianych przez kodeks. Majątek sprawcy przechodził wówczas na rzecz skarbu 

państwa674. 

Art. 38 CP statuował zasadę częściowej ochrony majątkowej przestępcy, któremu 

należała się połowa majątku skonfiskowanego, jaki przypadałby zstępnym. Z konfiskaty 

powinny być także opłacane alimenty. Kodeks nie wspomina tutaj o prawach żony. Art. 39 

CP stwierdzał, że cesarz, jako prawny dyspozytor przejętych dóbr, będzie mógł je w sposób 

arbitralny rozdysponować na rzecz: ojca, matki, wdowy, dzieci czy też innych zstępnych 

naturalnych lub przysposobionych. Obligatoryjne orzeczenie konfiskaty miało miejsce przede 

wszystkim na gruncie działów I oraz II CP, dotyczących odpowiednio zbrodni przeciwko 

bezpieczeństwu zewnętrznemu oraz wewnętrznemu Państwa, a także działu III CP w zakresie 

spisku urzędników oraz fałszowania monety i fabrykowania pieczęci675. 

Niewątpliwie będący pod wpływem CP, wspomniany dekret z dnia 26 lipca 1810 r., 

wprowadził ogólny podział przestępstw na wykroczenia policyjne, za które groziła kara 

policyjna, występki, za które groziła kara poprawcza oraz zbrodnie, za które groziła kara 

kryminalna (art. 20). Pierwszą z nich była ta, którą można było wymierzyć do 5 dni więzienia 

lub 30 zł grzywny w połączeniu z szeroko ujętą konfiskatą (przepadkiem) przedmiotu 

wykroczenia, bez względu na jego wartość (art. 21)676. 

W związku z narzuconą Księstwu Warszawskiemu przez Francję blokadą 

kontynentalną nastąpiła ścisła reglamentacja kontaktów handlowych z krajami zamorskimi, 

przede wszystkim Wielką Brytanią. Zezwolenia (licences) na handel były wydawane przez 

Napoleona wyjątkowo, miały one uciążliwy charakter, a i tak faworyzowały kupców 

 
673 Do kar dręczących CP zaliczał: śmierć, roboty przymusowe na czas dożywotni albo oznaczony, deportację 

oraz ciężkie więzienie. 
674 Kodeks przestępstw i kar, przeł. F. Jasiński, Warszawa 1811, s. 4, 11. 
675 Ibidem, s. 12–15. 
676 „Z karą tą połączona jest konfiskata rzeczy przedmiotem wykroczenia będących lub nie, jakakolwiek by 

onych wartość była”. DPKW, t. 1, nr 10, s. 301–302. 



158 

 

francuskich. W dniu 5 sierpnia 1810 r. cesarz wydał dekret, w którym uszczegółowiono 

kwestię warunków udzielania licencji, a także nową taryfę celną677. 

Na jego podstawie został wydany dekret Fryderyka Augusta z dnia 24 października 

1810 r., którzy narzucał cła importowe na wszystkie towary pochodzące z Wielkiej Brytanii 

oraz jej kolonii (art. 1). Kupcy mieli obowiązek zadeklarowania tych produktów, pod groźbą 

ich konfiskaty (przepadku), do dnia 1 grudnia (art. 5)678. Z kolei w dniu 27 października 1810 

r. książę warszawski wydał dekret rozszerzający postanowienia poprzedniego i nakładający 

cła także na towary będące przedmiotem handlu tranzytowego679. 

W tym samym dniu wydany zostały dwa dekrety wykonawcze. Zgodnie z pierwszym 

z nich: „sekwestr będzie włożony na wszystkie towary Angielskie lub Kolonialne lub 

pochodzące z handlu Angielskiego, znajdujące się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, 

Terespolu, Lublinie, Bydgoszczy, Płocku, Toruniu i w każdym innym mieście, gdzie by było 

nagromadzenie podobnych towarów” (art. 1)680. Zgodnie zaś z drugim: „wszystkie towary 

jakieżkolwiek bądź, pochodzące z fabryk Angielskich, zostaną zabrane w całej rozciągłości 

Księstwa Naszego Warszawskiego” (art. 1)681. Za realizację tych dekretów odpowiedzialny 

był Minister Przychodów i Skarbu682. 

Podobnie jak to miało miejsce w innych państwach objętych blokadą kontynentalną, 

część tych towarów została publicznie spalona. W Warszawie na placu Krasińskich odbyło się 

to ku oburzeniu jej mieszkańców683. Julian Ursyn Niemcewicz w swym pamiętniku zwracał 

uwagę na negatywne konsekwencje, jakie przyniosło stosowanie blokady kontynentalnej w 

Księstwie Warszawskim. Pisał on: „Przyszedł z rozkazu Napoleona dekret królewski, 

rozkazujący konfiskatę wszystkich towarów angielskich, sekwestr kolonialnych produktów 

jako to: kawy, cukru, herbaty etc. Celnicy chodzą po sklepach, trzęsą i zabierają wszystko; 

wszędy płacz i narzekanie z gwałtu, który Anglikom żadnej nie przyniesie szkody, a staje się 

uciskiem wszystkich mieszkańców i kraj już wycieńczony z grosza, zniszczy do szczętu; 

zebrane z konfiskat tych pieniądze w powszechnej wszystkich majątków otchłani do kieszeni 

Napoleona przejdą”684. 

 
677 W. Sobociński, Księstwo Warszawskie…, s. 55. 
678 DPKW, t. 2, nr 23, s. 434–440. 
679 Ibidem, s. 441–442. 
680 DPKW, t. 2, nr 24, s. 459–460. 
681 Ibidem, s. 461. 
682 Ibidem, s. 460–461. 
683 W. Sobociński, Księstwo Warszawskie…, s. 56. 
684 J.U. Niemcewicz, Pamiętniki Juliana Ursyna Niemcewicza 1809–1820 po raz pierwszy z pamiętników 

wydane, t. 1, 1809–1813, Poznań 1871, s. 236–237. 
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Po zajęciu Księstwa Warszawskiego przez wojska rosyjskie, w dniu 13 marca 1813 r., 

na rozkaz Aleksandra I, feldmarszałek Michaił Iłłarionowicz Goleniszczew-Kutuzow powołał 

do życia i wydał regulamin organizacyjny Rady Najwyższej Tymczasowej jako centralnego 

organu zarządu na okupowanych terytoriach Księstwa Warszawskiego. Zgodnie z jego § 9 

Rada miała obowiązek szczególnej dbałości o gospodarkę, dochody i wydatki państwa. Na 

wpływy miały składać się m.in. dochody z nieruchomości króla saskiego, z majątków 

ziemskich osób będących w stanie wojny z Rosją, a także z nieruchomości francuskich 

generałów, których wartość oszacowano na 12 mln zł. Majątki te należało skonfiskować, a dla 

uzyskania jak najwyższych z nich dochodów, jak również zabezpieczenia przed dewastacją, 

możliwie szybko oddać w dzierżawę, która przynosiłaby zyski stosowne do ich wartości. Od 

31 sierpnia 1815 r. była to właściwość rzeczowa ministerstwa przychodów i skarbu685. 

Na sesji Rady Najwyższej Tymczasowej w dniu 2 czerwca 1813 r. zdecydowano o 

wprowadzeniu monopolu solnego. Wszyscy posiadający powyżej jednej beczki soli mieli 

zawiadomić o tym fakcie właściwe organy państwowe. Nadwyżki te miały zostać dostarczone 

do najbliższych magazynów w ciągu 3 tygodni od daty obwieszczenia, najpóźniej do dnia 24 

czerwca. Kto by nie dopełnił powyższego obowiązku, ten musiał liczyć się z karą 

kumulatywną grzywny oraz konfiskaty faktycznego przepadku soli, bowiem: „opłaci sztrof 

[karę – J.S.] wartości ukrytej soli, z którego połowa przeznacza się dla donosiciela, a druga 

Skarbu stanie się własnością; nadto jeszcze i sól będzie mu skonfiskowaną”686. 

W dniu 1 lutego 1814 r. w Troyes Aleksander I wydał ukaz, który przyniósł Księstwu 

Warszawskiemu ulgi podatkowe i fiskalne, również w związku z zaopatrywaniem armii 

rosyjskiej. Car podkreślał jednak, że pozostałe obciążenia pozostają w mocy, co dotyczyło 

także produktów dostarczanych w naturze, które miały być regulowane bez zbędnej zwłoki. 

Ukaz napominał: „Na przypadek albowiem nieregularnego wnoszenia podatków, konfiskuje 

się crescentia [chleb – J.S.] i inne domowe sprzęty i wzięte zostaną na rzecz Skarbu w takiej 

cenie, jaką Rząd naznaczyć zechce”687. W praktyce mieliśmy tutaj znów do czynienia z 

przepadkiem określonej rzeczy. 

 

 
685 J. Przygocki, Rada Najwyższa Tymczasowa Księstwa Warszawskiego 1813–1815. Organizacja i działalność, 

Wrocław 2002, s. 50, 52, 227–228. 
686 „Gazeta Warszawska” z dnia 5 czerwca 1813 r., dodatek do nr 45, s. 619. Zob. J. Przygocki, op. cit., s. 144. 
687 „Gazeta Warszawska” z dnia 7 maja 1814 r., nr 37, s. 633, 635. Zob. J. Przygocki, op. cit., s. 97–98. 



160 

 

1.5. Konfiskata i przepadek na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego (1812–1814) 

 

Po klęsce Napoleona pod Moskwą Aleksander I, z dniem 12 grudnia 1812 r., wydał 

manifest amnestyjny, który zapowiadał przebaczenie wszystkich win Polaków w związku ze 

zbrojnym wystąpieniem przeciwko Rosji u boku Francji. Gdyby jednak nie zamierzali oni 

poddać się woli cara i w ciągu 2 miesięcy nie powrócili do kraju, tylko dalej pozostawali w 

służbie wrogów Rosji, groziły im konfiskaty majątków688. 

Na podstawie zapisków z memoriału w sprawie zdjęcia sekwestru z dóbr osób, które 

były mieszanymi poddanymi i nie powinny podlegać karom przewidzianym w powyższym 

ukazie można dowiedzieć się o pewnej praktyce w tym zakresie. I tak: 

• Hrabina Mostowska (z domu Potocka), żona ministra spraw wewnętrznych, otrzymała 

w 1810 r. w Księstwie pozwolenie cara na bezterminowe przebywanie za granicą. 

Była właścicielką dóbr w Księstwie i w Galicji. Mimo to skonfiskowano jej dobra w 

okręgu białostockim, w guberni grodzieńskiej i podolskiej. 

• Hrabina Mniszek (z domu Zamoyska) miała zgodę na wyjazd za granicę do wód do 

Wiednia. Miała świadectwa hrabiego Stackelberga i księcia Aleksandra Borysowicza 

Kurakina. Jako poddana mieszana nie podlegała ukazowi 1812 r. Mimo to po 

powrocie do Rosji okazało się, że jej dobra w guberni wołyńskiej skonfiskowano. 

• Franciszek Mniewski był właścicielem dóbr w guberni wołyńskiej i w Księstwie 

Warszawskim. Od dawna mieszkał w Księstwie, gdzie kształcił dzieci. 

Skonfiskowano mu dobra na Wołyniu na mocy ukazu z 1812 r. Dowiedział się o tym 

po upłynięciu wyznaczonego w nim terminu powrotu. 

• Zasekwestrowano dobra w obwodzie białostockim Marii Urszuli z Radziwiłłów 

Krasińskiej, żonie Wincentego Krasińskiego. Miała ona pozwolenie cesarskie na 

bezterminowy pobyt za granicą dla poratowania zdrowia, które pisemnie jej przekazał 

w Paryżu poseł rosyjski w Paryżu Aleksander Borysowicz Kurakin. Ze względu na 

warunki wojenne nie mogła otrzymać informacji o ukazie z 1812 r. Nie podlegała 

zresztą ukazowi jako mieszana poddana. 

• Panna Horain, która została zakonnicą w Warszawie, straciła skonfiskowane dobra w 

guberni wileńskiej. 

 
688 O proszczenii żitielej ot Polszi prisojedinionnych obłastiej, uczastwowawszich s Francuzami w wojnie protiw 

Rossii, PSZ t. 32, nr 25289, s. 481–482. 
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• Hrabina Potocka z d. Tyszkiewicz prosiła w sprawie zasekwestrowanych dóbr matki, 

która przebywała w Baden, gdzie leczyła się. Ostatecznie dobra te jednak 

skonfiskowano. Problem polegał na tym, że dobra matki skonfiskowano tak, jakby 

były własnością córki, a tak nie było. 

• Antoni Bobrownicki z obwodu białostockiego miał paszport od kanclerza Nikołaja 

Piotrowicza Rumiancewa do Galicji, gdzie się żenił. Po powrocie znalazł swe dobra 

skonfiskowane na mocy ukazu 1812 r. 

• Leon Skiwski, poddany mieszany z okręgu białostockiego – od dzieciństwa mieszkał 

w Warszawie, nie był zaangażowany w służbę publiczną ani wojskową w Księstwie, 

na co przedłożył świadectwa – niemniej jednak skonfiskowano mu dobra. 

• Tadeusz Orłowski miał pozwolenie i paszport od Rumiancewa na wyjazd do Księstwa 

dla załatwienia spraw z wiązanych z procesem sądowym. Z powodu procesu oraz 

choroby przebywał w Warszawie podczas wojny 1812 r. (miał świadectwo od 

generała Pahlena, że z powodu choroby został w Warszawie i od tegoż generała 

pozwolenie). Jego dobra w guberni wołyńskiej zostały jednak skonfiskowane. 

• Maksymilian Gimański, poddany mieszany, stale przebywał w Księstwie, z powodu 

choroby nie stawił się w terminie i skonfiskowano jego dobra w guberni grodzieńskiej. 

• Józef Ossoliński – jego syn, który jest w niewoli rosyjskiej nie mógł wrócić do dóbr w 

terminie. Dobra w obwodzie białostockim skonfiskowano, ale bezprawnie, bo syn nie 

został wydzielony majątkowo od ojca. 

• Hrabina Potocka, żona Stanisława Potockiego, dziedziczka dóbr w guberni podolskiej, 

prosiła o zdjęcie sekwestru (nigdy nie była w Rosji); podobnie księżna Lubomirska z 

domu Czartoryska – w stosunku do swojego majątku położonego w guberni 

podolskiej, a hrabia ordynat Zamoyski – w guberni wołyńskiej. 

• Hrabina Gutakowska, niegdyś żona Zabiełły, prosiła, również w imieniu syna, 

Henryka Zabiełły, o zdjęcie sekwestru z dóbr w guberni wileńskiej, które otrzymała 

od Pawła I z pozwoleniem zamieszkiwania, gdzie sobie życzyła689. 

W praktyce na Litwie administracja rosyjska szykanowała Polaków, nie zważając na 

carski akt łaski. Konfiskaty i sekwestry majątków dotknęły m.in. takie familie, jak: 

Radziwiłłów, Giedroyciów, Prozorów, Sołtanów czy Chodkiewiczów. W marcu 1813 r. 

przywrócono zwyczajny zarząd gubernialny, a także wznowiono działalność Komitetu dla 

 
689 BN, rkps, sygn. 5242 V, k. 175–186, 195–205. Memoriał niewiadomego autorstwa, bez daty, w języku 

rosyjskim, tekst, jak się wydaje, niepełny. 
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powinności wojennych dla guberni: wileńskiej, grodzieńskiej, mińskiej oraz obwodu 

białostockiego. Szlachta litewska postulowała utworzenie osobnego trybunału orzekającego w 

sprawach związanych z konfiskatami i sekwestrami majątków tych osób, które nie powróciły 

do kraju w wyznaczonym przez akt amnestyjny terminie. Trybunał ten miał być w ich 

zamyśle złożony z osób nominowanych przez monarchę spośród osobistości pochodzących z 

ośmiu polskich guberni. Miało to gwarantować bezstronne rozpoznanie spraw, a w 

szczególności ochronę kwestionowanych przez władze rosyjskie praw małżonków i 

wierzycieli690. 

O prześladowaniach Polaków na Litwie donosił Czartoryskiemu członek Rady 

Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego Tomasz Wawrzecki w liście z dnia 5 

kwietnia 1813 r. Prosił w nim księcia, aby ten niezwłocznie doniósł carowi o panującym 

stanie rzeczy oraz o represjach w stosunku do ludności polskiej. Wawrzecki pisał także, że 

nikt nie jest pewny swojego bytu, gdyż codziennie, za wskazaniem Żydów, dochodzi do 

porwań Polaków i bez śledztwa oraz sądu do ich wywózek w głąb Rosji, a całość dopełniają 

powszechne konfiskaty majątków691. 

W reakcji na ten list Czartoryski zdecydował się napisać w dniu 27 kwietnia 1813 r. 

do cara, iż: „Mieszkańcy pięciu guberni litewskich […] jęczą pod brzemieniem rządu 

twardego, samowolnego, przepełnionego niesprawiedliwością dotąd niebywałą. Nikt tam nie 

jest pewien swego honoru, mienia i życia. […] Rządy szpiegostwa i denuncjacji panują tam 

bezmiernie […]. Chciwa i zaślepiona zawziętość nie kryje się wcale; obraźliwa pogarda 

zaprawiana gorzką ironią jest cechą postępowania rosyjskich urzędników, którzy tworzą 

urojone powody do licznych konfiskat”. Czartoryski postulował, aby Aleksander I poskromił 

nadużycia wojskowych i gubernatorów, w tym przede wszystkim gen. Fiodora Fiedorowicza 

Hertla oraz gubernatora cywilnego wileńskiego Aleksandra Ławińskiego. Sugerował także, 

by prawa małżonków i wierzycieli do zasekwestrowanych majątków stały się przedmiotem 

oceny bezstronnej komisji692. 

W dniu 8 maja 1813 r., Czartoryski pisał do Aleksandra I, utyskując na 

prześladowania ludności polskiej na Litwie i Ukrainie ze strony gubernatorów, którzy nie 

stosują się do intencji monarchy. W liście napisał: „Bolesną otrzymuję wiadomość, że z 

 
690 J. Iwaszkiewicz, Litwa w roku 1812, Kraków – Warszawa 1912, s. 318–319, 322–323. Zob. D. Nawrot, Litwa 

i Napoleon w 1812 roku, Katowice 2008, s. 685 i n. 
691 J. Przygocki, op. cit., s. 49. 
692 A.J. Czartoryski, Pamiętniki ks. Adama Czartoryskiego i korespondencja jego z cesarzem Aleksandrem I, t. 2, 

Kraków 1905, s. 183–185. Zob. J. Przygocki, op. cit., s. 49–50. 
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głównej kwatery wyszedł rozkaz konfiskaty dóbr tym, którzy służą w armii polskiej: wydaje 

mi się to całkiem niesprawiedliwe, bo jak można karać za służbę dla kraju takich, którzy tylko 

słuchają woli monarchy”. Czartoryski przypomniał również carowi w końcowym fragmencie 

korespondencji, że księciu Leonowi Radziwiłłowowi obiecano niekonfiskowanie majątku, a 

Alfredowi Potockiemu zapewniono spokojny powrót do rodziny693. 

Nadal jednak dochodziło do licznych nadużyć, w tym m.in. w obwodzie białostockim. 

Pisał o tym, w dniu 30 czerwca 1813 r. z Warszawy, Tomasz Wawrzecki do ks. Adama 

Czartoryskiego: „Kiedy z gramoty dworzańskiej nie ma w Rosji konfiskaty, lecz po 

przestępnym i ukaranym ojczysty majątek sukcesorom przypada, projekt nowego kodeksu 

tożsamo ostrzega, w okręgu białostockim obecnemu właścicielowi sprawującemu urząd 

marszałka, konfiskata i majątek i urząd wydziera, a biedną familię w nędzy pogrąża”694. 

W dniu 8 lipca 1813 r. wydany został ukaz, zgodnie z którym konfiskata groziła za 

ukrywanie broni oraz zbiegłych jeńców. Dawało to administracji rosyjskiej pole do licznych 

nadużyć. Członek Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego, Ksawery 

Drucki-Lubecki, jako odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne, otrzymywał liczne prośby z 

rodzinnej Litwy o wstawienie się za mieszkańcami u cesarza przeciwko działaniom 

podejmowanym przez tamtejsze władze cywilne i wojskowe695. 

Ilustracją stosowania ukazu z sierpnia 1809 r. jest ukaz wołyńskiego rządu 

gubernialnego do horodniczego włodzimierskiego z 28 stycznia 1813 r., z którego wynika, że 

gubernator wołyński Michaił Iwanowicz Komburlej, na zgromadzeniu rządu gubernialnego, 

poinformował, że podsędek sądu ziemskiego włodzimierskiego Piotr Niżyński i perewodczik 

tegoż sądu Lewiński uciekli za granicę podczas najścia wojsk nieprzyjacielskich na powiat 

włodzimierski. Skoro zatem: 

1. ukazem z dnia 24 sierpnia 1809 r. rozkazano, że gdy kto ze szlachty i obywateli 

przekonanym będzie o oddalenie się za granicę, poduszczenie, zmowę, a co więcej o 

dostarczenie jakichkolwiek sposobów do uzbrojenia się, dobra takich mają być 

konfiskowane; 

2. w ustawie o szlachectwie wyrażono, że zgromadzenie szlacheckie może wyłączyć ze 

swego grona tego szlachcica, który by przez sąd uznany był za winnego lub którego 

 
693A.J. Czartoryski, op. cit., s. 181–182. Zob. J. Przygocki, op. cit., s. 46–47. 
694 Cyt. za: J. Iwaszkiewicz, Litwa…, s. 426. 
695 S. Smolka, op. cit., t. 1,  s. 113. 



164 

 

oczywisty występek byłby wszystkim wiadomy (choćby nie był jeszcze sądzonym), 

dopóki się nie uniewinni; 

3. według listy wyborczej podsędek Niżyński w części wsi Sztunia ma prawem 

zastawnym 25 dusz, a pierwszym po nim kandydatem jest Wincenty Lisiecki; 

to rząd gubernialny postanowił komisarzowi powiatu włodzimierskiego i strapczemu tego 

powiatu polecić, aby na mocy wspomnianego ukazu skonfiskowali natychmiast dobra 

podsędka Niżyńskiego, który oddalił się za granicę i raportowali następnie o tym rządowi 

gubernialnemu z przyłączeniem odpowiedniego inwentarza. Ponadto rząd polecił wszystkim 

policjom miejskim i ziemskim zbadanie, czy gdzieś nie znajdują się jeszcze jakieś części 

majątku lub sumy tegoż Niżyńskiego oraz perewodczika Lewińskiego i złożenie w tej kwestii 

raportu696. 

Ostry kurs władz rosyjskich zdaje się potwierdzać niedatowany ukaz wołyńskiego 

rządu gubernialnego, z którego wynika, że gubernator wołyński Michaił Komburlej, pismem 

z dnia 17 września 1813 r., wystosowanym do wołyńskiego rządu gubernialnego oznajmił, że 

otrzymał on z Petersburga dwa rozporządzenia „Ministerialnego Komitetu”, datowane na 27 

sierpnia, w których odpowiedziano na jego zapytania: czy podlegają konfiskacie dobra tych 

właścicieli, którzy przebywają za granicą, ale otrzymali kiedyś paszporty na wyjazd na czas 

nieokreślony; tych, którzy nadal pozostają w obcych krajach, ale przymusiła ich do tego 

choroba (choć władze rosyjskie nie mają im niczego do zarzucenia jeśli chodzi o działalność 

przeciw cesarstwu); tych, którzy przebywają za granicą, ale są poddanymi mieszanymi 

(sujetes mixtes). Na zapytania te odpowiedziano, że: wyłączając dobra osób znajdujących się 

w rosyjskiej niewoli, które zgodnie z manifestem z dnia 12 grudnia 1812 r. miały aż do 

ukończenia wojny pozostać w sekwestrze, wszystkie inne posiadłości osób, które w terminie 

określonym w tym akcie nie zjawiły się w kraju należało konfiskować. Posiadaczowi dóbr 

Wydzga w guberni wołyńskiej, który prosił o ich uwolnienie od sekwestru i uzasadniał, iż nie 

mógł powrócić do kraju w czasie określonym przez manifest z powodu choroby, co 

potwierdzał świadectwem lekarskim, udzielono odpowiedzi odmownej. Komitet 

Ministerialny uznał, że nie można czynić wyjątków od ogólnych reguł dotyczących konfiskat 

określonych w manifeście. W związku z tymi rozstrzygnięciami Komburlej rozkazał rządowi 

gubernialnemu, aby posiadłości wszystkich tych dziedziców, którzy w terminie wyznaczonym 

przez manifest (dwóch miesięcy) nie powrócili, były bez zwłoki konfiskowane oraz polecił 

 
696 BN, O sekwestrze dóbr P. Niżyńskiego, rkps, sygn. 5219 V, k. 327–329. 
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raportować mu tak o dobrach przeznaczonych do konfiskaty, jak i osobach, które znajdują się 

za granicą albo powróciły po terminie697. 

Jak się okazało, także sytuacja w Księstwie Warszawskim pozostawiała wiele do 

życzenia, co znalazło odzwierciedlenie w liście z dnia 14 marca 1814 r., w którym książę 

Czartoryski pisał z Chaumont do Nikołaja Nikołajewicza Nowosilcowa, zastępcy generał-

gubernatora i członka Rady Najwyższej Tymczasowej KW, wspominał o nieszczęsnym 

położeniu mieszkańców Księstwa okupowanego przez Rosjan i dokonywanych tam 

konfiskatach698. 

W dniu 28 sierpnia 1814 r. gen. Aleksiej Andrejewicz Arakczejew zawiadamiał 

generał-gubernatora Księstwa Warszawskiego gen. Wasilija Siergiejewicza Łanskoja o woli 

cara, aby ten polecił Radzie Najwyższej Księstwa rozpatrzenie problemu dotyczącego tych 

rodzin, których mężowie znajdowali się w niewoli w Rosji, a mianowicie, czy nie należałoby 

na utrzymanie żon i dzieci wyznaczyć części dochodów z zasekwestrowanych im majątków. 

Drugą kwestią, którą winna rozważyć Rada jest, czy nie należałoby wydać i powszechnie 

ogłosić rozporządzenia, że urzędnicy Księstwa, którzy służyli wówczas przeciwko Rosji lub 

jej sojusznikom, gdy wrócą do Księstwa w ciągu dwóch miesięcy od opublikowania aktu, 

otrzymają zwrot swych zasekwestrowanych dóbr wraz z wszystkimi związanymi z nimi 

dochodami. W sprawie obu tych zagadnień car życzył sobie otrzymać projekt Rady699. 

Po klęsce Napoleona, przebywającego w 1814 r. w Paryżu Aleksandra I namawiano 

do ustanowienia nowego orderu upamiętniającego ostatnie kampanie. Z jego nadaniem 

związana miała być pensja. Car miał wątpliwości, skąd wziąć na ten cel pieniądze. Jego bliski 

współpracownik, gen. Arakczejew, zasugerował, aby skonfiskować majątki Polaków, którzy 

walczyli przeciw Rosji w 1812 r. i nie powrócili w granice Cesarstwa po ogłoszeniu amnestii 

i z tych środków sfinansować rzeczone pensje. Aleksander I nie zaakceptował jednak tej 

propozycji700. 

Już po Tylży widoczne było rozbudzenie rosyjskiej generalicji na polskie majątki 

ziemskie. Jak donosił Napoleonowi, po podpisaniu układu w Tylży z 1807 r., francuski poseł 

w Petersburgu Anne Jean Marie Rene Savary, postępował proces stopniowej deprawacji ze 

strony tzw. służbowej oligarchii, co miało być skutkiem lekkomyślnych donacji za czasów 

 
697 BN, O konfiskatach w guberni wołyńskiej, rkps, sygn. 5219 V, k. 325–326. 
698 Pisma knjazja A.A. Czartoriżskago k  N. N. Nowosilcewu (Iz siemiejnago archiwa gr. W. N. Panina), SRIO 

1872, nr 9, s. 434. 
699 BN, O sekwestrze w Księstwie Warszawskim, rkps, sygn. 5219 V, k. 141. 
700 N.K. Szilder, Zapiski A.I. Michajłowskago-Danilewskago 1829 god, „Russkaja Starina” 1893, t. 79, s. 190. 
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Katarzyny. Miało stanowić to duże wyzwanie dla Aleksandra, gdyż: „różnojęzyczni 

jenerałowie, wyposażeni polskimi donacjami, w lot przehulali zdobyte majątki na Litwie, na 

Wołyniu; tym niecierpliwiej wzdychali do nowych łupów. […] gorszyli się projektem 

odbudowania Polski, w której granicach brakłoby materiału do periodycznych konfiskat i 

donacji”701. 

Mało znanym epizodem historycznym były rosyjskie konfiskaty dokonane w 

obwodzie białostockim. W dniu 8 stycznia 1814 r. rząd obwodowy wydał „Publikację” oraz 

„Imienny rejestr obywateli”, których majątki miały zostać skonfiskowane, ponieważ nie 

powrócili oni do kraju w ciągu 2 miesięcy od wydania manifestu grudniowego z 1812 r. cara 

Aleksandra I. Oba te dokumenty rozesłano po parafiach rzymskokatolickich z adnotacją „dla 

opublikowania”. Zgodnie z „Publikacją”, w ciągu 15 dni od dnia jej ogłoszenia, każda osoba 

ujęta w rejestrze miała obowiązek zgłoszenia swojego majątku, zarówno ruchomego, jak i 

nieruchomego, właściwej policji miejskiej lub ziemskiej. W razie niedopełnienia tych 

wymogów groziła konfiskata własności na rzecz skarbu rosyjskiego702. 

 

2. Konfiskata i przepadek na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego w latach 

1815–1914/18 

 

2.1. Królestwo Polskie okresu konstytucyjnego oraz ziemie zabrane w latach 1815–1832 

 

 Po utworzeniu, mocą postanowień Kongresu Wiedeńskiego, Królestwa Polskiego, 

regulacje dotyczące „świętej i nietykalnej” własności znalazły swoje gwarancje 

konstytucyjne. Ustawa Konstytucyjna Królestwa Polskiego z dnia 27 listopada 1815 r. 

stanowiła w art. 26, że: „Wszelka własność jakiegokolwiek nazwiska i rodzaju, czyli się 

znajduje na powierzchni, czyli we wnętrznościach ziemi, do kogokolwiek bądź należąca, jest 

świętą i nietykalną. Żadna władza nie ma prawa jej naruszyć pod jakim bądź pozorem. 

Ktokolwiek nachodzi cudzą własność, za gwałciciela bezpieczeństwa publicznego uważanym 

i jako taki karanym będzie”703. Zwraca uwagę regulacja art. 26 in fine, w której naruszenie 

 
701 S. Smolka, op. cit., t. 2, s. 53–54. 
702 J. Maroszek, Konfiskaty mienia mieszkańców Białostocczyzny po wojnie z Rosją 1812 r., „Rubieże” 1992, nr 

1, s. 102–103. 
703 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, (dalej: DPKP) t. 1, Warszawa 1818, s. 14–15. 



167 

 

prawa własności było nie tylko deliktem prawa prywatnego, lecz również podlegało ochronie 

ze strony prawa publicznego, a jego naruszenie skutkowało sankcją karnoprawną704. 

Z drugiej strony, w następnym art. 27, znalazł się przepis zakładający ograniczenie 

prawa własności, który stanowił, że: „Rząd wszelako ma prawo wymagać od każdego 

odstąpienia własności z powodu użyteczności publicznej, za sprawiedliwym i poprzednim 

wynagrodzeniem. Prawo oznaczy formy i przypadki, do których powyższe prawidło będzie 

się mogło stosować”705.  

Z kolei art. 13 Konstytucji Królestwa Polskiego określał, że: „Fundusze posiadane 

teraz przez duchowieństwo katolickorzymskie i przez duchowieństwo greckounickie, jako też 

te, które mu nadamy przez szczególne postanowienie, będą uznane za własność niewzruszoną 

i wspólną całej hierarchii duchownej, skoro rząd wskaże i przeznaczy wzwyż wspomnianemu 

duchowieństwu dobra narodowe, składać mające jego uposażenie”706. Tego rodzaju regulacja 

w istotny sposób wzmacniała pozycję Kościoła, gdyż żaden inny podmiot prawa publicznego 

w Królestwie Polskim nie posiadał aż tak daleko idących konstytucyjnych gwarancji 

własności, które miały jeszcze ulec poszerzeniu707. 

Problematyka konfiskaty została także uwzględniona bezpośrednio w Konstytucji 

Królestwa Polskiego, co było całkowitym novum ustrojowym. Art. 159 konstytucji 

umieszczony został w Tytule VII „Urządzenia ogólne” i stanowił: „Kara konfiskaty jest 

zniesioną i w żadnym przypadku przywróconą być nie może”708. 

Ustawodawstwo zwykłe podtrzymało tę tendencję i rzeczywiście, w Kodeksie 

Karzącym Królestwa Polskiego (KKKP), obowiązującym w latach 1818–1847, kara 

konfiskaty została pominięta. Był to niewątpliwie przejaw antyfeudalnego zwrotu, jaki 

dokonał się względem poprzedniej epoki. Zakaz stosowania tej kary wynikał z art. 9 KKKP, 

który stanowił, że powinna ona dotyczyć samej tylko osoby sprawcy, natomiast prawomocne 

 
704 L. Mażewski, Regulacja prawa własności i rola własności w konstytucji Królestwa Polskiego, [w:] System 

polityczny, prawo, konstytucja i ustrój Królestwa Polskiego 1815–1830, red. L. Mażewski, Radzymin 2013, s. 

335. 
705 DPKP, t. 1, s. 16. Wyjątkiem od tej zasady było wspomniane wywłaszczenie na cele publiczne, które miało 

jednak dokonywać się za stosownym odszkodowaniem. Pozbawianie własności obywatelskiej w tym trybie 

dokonywało się na mocy postanowień namiestnika i mimo kontroli sądowej przejawiało tendencję rozszerzającą. 

Więcej zob. D. Ossowska-Salamonowicz, Gwarancje wolności osobistej i prawa obywatelskie w Konstytucji 

Królestwa Polskiego z 1815 r., „Studia Prawnoustrojowe” 2014, nr 25, s. 207–208. 
706 DPKP, t. 1, s. 8. 
707 L. Mażewski, op. cit., s. 334. 
708 DPKP, t. 1, s. 96. 
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wyroki skazujące na grzywnę czy wynagrodzenie szkody, będącej skutkiem przestępstwa, 

obciążają spadkobierców przestępcy709. 

Mimo faktu, iż konfiskata nie znalazła się w omawianej kodyfikacji, to jednak 

wprowadzono do niej przepadek mienia. Art. 229 KKKP wyszczególniał ten środek jako 

jeden ze skutków kar poprawczych: „Zakaz handlu, rzemiosła lub profesji, tudzież utratę 

towaru w przypadkach prawem wyraźnie wyszczególnionych. Towar utracony zniszczonym 

lub na fundusz ubogich i szpitali obróconym być może”710. 

Przepadek mienia, na gruncie KKKP, dotyczył przede wszystkim narzędzi 

przestępstwa lub przedmiotów uzyskanych za pomocą czynu zabronionego. Romuald Hube, 

który również był przeciwnikiem konfiskaty jako kary dotkliwej dla rodziny skazanego, także 

wyróżniał przepadek mienia, określając jego charakter jako nadzwyczajny711. Podawał on 

przykłady przekupnego urzędnika, który tracił łapówkę (art. 311) czy też cudzoziemca 

nielegalnie handlującego lekami, który tracił towar (art. 340)712. 

KKKP w art. 476a określał „zabranie przewiniającemu rzeczy zakazanych lub zdrowiu 

ludzkiemu szkodliwych w przypadkach niniejszym prawem wyraźnie objętych” jako skutek 

kary policyjnej, stanowiącej oddzielną (lżejszą) formę sankcji karnej, przewidzianej w ks. III 

kodeksu713. Art. 541 zakładał, za przewinienia typu policyjnego obok kary głównej, także 

przepadek, odpowiednio: prochu (art. 515)714, fajek do palenia tytoniu (art. 520)715, 

sztucznych ogni (art. 525)716, wag i miar (art. 528)717, artykułów spożywczych (art. 530, 

531)718, przedmiotów wróżbiarskich (art. 532)719 czy też rzeczy przeznaczonych do 

nielegalnego prowadzenia hazardu (art. 533)720. Wszystkie te zabrane przedmioty, jeśli były 

 
709 J. Śliwowski, Kodeks karzący Królestwa Polskiego (1818 r.). Historia jego powstania i próba krytycznej 

analizy, Warszawa 1958, s. 277. 
710 Kodeks karzący dla Królestwa Polskiego. Z dodaniem praw kryminalnych później uchwalonych, rejestru 

porządkowego i alfabetycznego, przypisków wskazujących artykuły związek z sobą mające, Warszawa 1830, s. 

52–53. 
711 R. Hube, Ogólne zasady prawa karnego, Warszawa 1830, s. 409–410. 
712 Ibidem, s. 410. Kodeks karzący…, s. 70, 78. Łapówka albo jej równowartość musiała zostać przeznaczona na 

rzecz szpitala albo przytułku (art. 312–313). 
713 Kodeks karzący…, s. 107–108. Formę przewinień policyjnych można przyrównać do współczesnych 

wykroczeń. 
714 Wobec kupców i kramarzy, którzy posiadają jego niedozwoloną ilość. Ibidem, s. 113, 116. 
715 Za palenie w miejscach, w których znajdują się łatwopalne materiały, w tym w lasach w okresie letnim „w 

lulkach odkrytych”. Ibidem, s. 114, 116. 
716 Za używanie ich w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. Ibidem. 
717 Za posiadanie fałszywych lub nieoznaczonych środków mierniczych w handlu publicznym, chociażby nie 

były one używane. Ibidem, s. 115–116. 
718 Za uszczuplanie na wadze żywności lub sprzedawanie jej ponad urzędową taksę (art. 530) czy też 

handlowanie nią w stanie nienadającym się do spożycia (art. 531). Ibidem. 
719 Za zajmowanie się szeroko pojętym wróżbiarstwem. Ibidem. 
720 Za publiczne wystawianie loterii lub innych gier „do oszukania dążących”. Ibidem. 
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zdatne do użytku, miały być przeznaczone na rzecz szpitali, a w przeciwnym wypadku 

ulegały zniszczeniu (art. 542)721. 

Od samego przepadku przedmiotów należy rozróżnić przymusową sprzedaż 

niektórych ruchomości wraz z obowiązkiem przekazania właścicielowi uzyskanej kwoty. 

Przykładem mógł być art. 506 KKKP, który typizował przestępstwo prowadzenia drukarni 

lub księgarni bez stosownych zezwoleń. Nielegalny towar ulegał wówczas klasycznemu 

przepadkowi, a prasy drukarskie i inne przedmioty, choćby były w legalnym obrocie, musiały 

zostać obligatoryjnie sprzedane; dochód z tej transakcji był przekazywany ich 

właścicielowi722. 

Należy skonstatować, iż, mimo braku kary konfiskaty w KKKP, a także 

wprowadzeniu innych nowoczesnych rozwiązań, jak np. przedawnień, form zjawiskowych 

przestępstw, nowoczesnej konstrukcji winy umyślnej i nieumyślnej, kodyfikacja ta nadal 

zdominowana była przez elementy feudalne. W związku z tym należy stwierdzić, że otwierał 

on drogę do dalszego podporządkowania prawno-politycznego Królestwa Cesarstwu 

Rosyjskiemu723. 

 

Sytuacja Polaków na terenie Królestwa Polskiego oraz tzw. ziemiach zabranych uległa 

istotnemu pogorszeniu po upadku powstania listopadowego w 1831 r. Instytucja konfiskaty 

weszła do żelaznego repertuaru środków represyjnych, stosowanych w celu zdławienia 

polskich dążeń niepodległościowych. Na dużą skalę stosował ją car Mikołaj I, który: „w 

początkach swego panowania zrujnował byt tysięcy rodzin polskich przez konfiskatę ich 

majątków po rewolucji 1831 r.”724 

 Jeszcze w czasie trwania powstania, w dniu 21 grudnia 1830 r. car wydał ukaz, 

zwracając uwagę, iż właściciele majątków nieruchomych i ruchomych, znajdujących się na 

terenie Cesarstwa Rosyjskiego, uczestniczą w buncie w Królestwie Polskim. Biorąc pod 

uwagę dawniejsze przykłady oraz zgodnie z regulacjami z dni: 3 maja 1795 r., 24 sierpnia 

1809 r. oraz 12 grudnia 1812 r., dobra takich naruszycieli przysięgi wiernopoddańczej 

powinny podlegać konfiskacie, a ich samych należy uznać za wrogów państwa. Do czasu 

 
721 Ibidem, s. 116. 
722 Ibidem, s. 112; J. Śliwowski, op. cit., s. 277. 
723 M. Pasztor, op. cit., s. 111. 
724 W. Schmidt, op. cit., s. 9. 
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stosownego udowodnienia winy domniemanym zdrajcom należało zastosować następujące 

środki: 

1. Na dobra tych, o których wiadomo, że znajdują się w Królestwie Polskim, natychmiast 

nałożyć zaprieszczenije, obejmujące akty kupna sprzedaży, darowizny, zastawu i 

innych jakichkolwiek transakcji służących zbyciu lub przelaniu praw do nich; 

2. Wszystkie takie akty, zawarte po wybuchu buntu w Królestwie, uważać za nieważne; 

3. Pozostawiając do nowych w tej sprawie rozporządzeń wspomniane dobra we władaniu 

tych osób, które czyniły to do ogłoszenia niniejszego ukazu, wziąć je pod dozór 

miejscowych władz cywilnych i bez zwłoki donieść o tym głównodowodzącemu 

armią czynną (w guberniach objętych stanem wojennym) lub ministrowi spraw 

wewnętrznych (w pozostałych guberniach) i czekać na ich polecenia w sprawie 

kolejnych zarządzeń; 

4. Władających tymi dobrami i dzierżawców zobligować pisemnym zobowiązaniem pod 

najsroższą odpowiedzialnością osobistą, aby pod żadnym pozorem i jakimikolwiek 

środkami nie przekazywali dziedzicom za granicę dochodów z tych dóbr ani sum 

pieniężnych i rzeczy, a także aby nie przekazywali nikomu w Rosji tych rzeczy dla 

dalszego przesłania tamtym, ale aby koniecznie w stosownych terminach 

przekazywali środki pozostałe po uiszczeniu należności skarbowych, podatków, 

ziemskich powinności oraz zaspokojeniu niezbędnych potrzeb gospodarstwa do 

miejscowych Prikazów Obszczestwiennago Prizrienija; 

5. Według tych samych zasad zobowiązać tych, którzy władają tymi dobrami jako 

dożywotnicy lub z racji zastawu – wszystkie należne dziedzicom kapitały, procenty, 

dochody zamiast im mają wpłacać do miejscowych Prikazów Obszczestwiennago 

Prizrienija. Do tego samego powinni być zobowiązani także ci, co władają majątkiem 

niepodzielnym z tym, który znajduje się w granicach Królestwa Polskiego725. 

W praktyce tego rodzaju areszty były nierzadko nakładane bez badania, kto w 

rzeczywistości brał czynny udział w powstaniu. Zarząd gubernialny miński zaczął wydawać 

podobne zarządzenia już na początku 1831 r. W ciągu ok. roku zostały nałożone areszty na 

majątki 32 rodzin. Stan ten utrzymał się przez prawie 2 lata, aby na początku 1833 r. komisja 

śledcza zażądała od zarządu gubernialnego wykazu tych majątków oraz wiadomości, czyją 

 
725 Imiennyj, dannyj Senatu – O nałożenii zapreszczenija na imienija władielcew, nachodiaszczichsja w Carstwie 

Polskom, po słuczaju woznikszago tam wozmuszczenija, PSZ (sobr. 2), t. 5, cz. 2, nr 4206, Sanktpeterburg 1831, 

s. 438–439. Zob. S. Dangel, Rok 1831 w Mińszczyźnie, Warszawa 1925, s. 103. 
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stanowiły one własność. W dniu 6 lutego 1832 r. Komitet ds. guberni od Polski 

przyłączonych wydał uchwałę, zatwierdzoną przez cara, zgodnie z którą z chwilą 

pozbawienia powstańca praw do dziedziczenia areszt nałożony na majątek jego ojca lub 

spadkodawcy powinien zostać zniesiony. Komisja mińska, nie przestrzegając jednak tego 

rozporządzenia, pozostawiała areszty na tej części majątku, na której z mocy prawa przypaść 

by mogła osądzonemu. Sprawa ta została ponownie przedłożona Komitetowi przez ministra 

spraw wewnętrznych. W efekcie Komitet podjął uchwałę, zatwierdzoną przez cara w dniu 16 

stycznia 1834 r., potwierdzającą poprzednie postanowienia przy jednoczesnym zaleceniu 

brania od właścicieli majątków pisemnych oświadczeń, iż nic nie będą oni przekazywać 

osobom osądzonym. W razie zaś śmierci właściciela majątku konfiskacie ulegała także ta 

część dóbr, która miałaby przypaść osądzonemu726.  

W dniu 6 lutego 1831 r., głównodowodzący wojskami rosyjskimi Iwan Iwanowicz 

Dybicz wydał proklamację, w której zapowiedział, że majątki ziemskie wszystkich 

uczestników zrywu niepodległościowego zostaną wzięte w sekwestr727. 

W dniu 3 kwietnia 1831 r. wydany został ukaz cara Mikołaja I, który „dla ukarania 

przykładnego buntowników i powściągnięcia zuchwalstwa chwiejących się w wierności ku 

nam” zakładał oddanie szlachciców, uczestniczących w insurekcji listopadowej, pod sąd 

wojenny i natychmiastowe wykonanie wyroku (pkt 1). Ponadto wszelkie nieruchomości 

należące do powstańców miały zostać zasekwestrowane, a dochód z ich działalności miał 

zostać przeznaczony na fundusz inwalidów (pkt 2). Synowie buntowników pochodzący ze 

szlachty, którzy by nie udowodnili swego szlachectwa, mieli być dożywotnio wcielani do 

wojska jako tzw. kantoniści (pkt 3). Ludzie niższego stanu, a więc chłopi i mieszczanie, 

gdyby zostali schwytani z bronią w ręku, z jakiejkolwiek by byli guberni, mieli być 

przymusowo wcielani do batalionów syberyjskich (pkt 4). Z kolei ich dzieci były 

obligatoryjnie kierowane do szkoły kantonistów (pkt 5). Za popełnienie zabójstwa w czasie 

powstania groził sąd wojenny, który niezwłocznie miał wydać wyrok (pkt 6). Ukaz udzielał 

przebaczenia buntownikom z niższych klas, którzy ulegli woli właściciela ziemskiego albo 

„pogróżkom zgrai buntowników” i przez to w początkowych dniach uczestniczyli w 

powstaniu, lecz następnie „rzucili broń i spokojnie udali się do swoich domów” (pkt 7)728. 

 
726 S. Dangel, op. cit., s. 103–104. 
727 A. Suligowski, Bezprawia i konfiskaty pod rządami rosyjskimi, Warszawa 1928, s. 11–12. 
728 „Kurier Polski” z dnia 24 kwietnia 1831 r., nr 489, s. 536–537. Zob. też S. Dangel, op. cit., s. 84. 
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Mińska komisja śledcza zwykle nie zajmowała się ludźmi niższego stanu, a gdy 

wpadkowo jakaś sprawa z tej kategorii została jej przedłożona, orzekała ona, iż sprawca 

podlega odpowiedzialności na podstawie pkt. 4 powyższego ukazu, co skutkowało 

przymusową rekrutacją do batalionów syberyjskich. Pkt 7 ukazu miał jednak wyraźny cel 

polityczno-społeczny. Rząd rosyjski, przyznając włościanom pozorne ulgi, zachęcał ich do 

denuncjacji, co miało pogłębiać antagonizmy klasowe w polskim społeczeństwie i osłabiać 

jego odporność729. 

W dniu 7 kwietnia 1831 r. car wydał kolejny ukaz, w którym rozstrzygnął wątpliwość, 

czy zapreszczenii podlegają także dobra tych osób, które znajdują się w Rosji, ale ich dzieci 

są na służbie w Królestwie Polskim. W rozwiązaniu tej kwestii, na podstawie ukazu z dnia 5 

października 1809 r., polecono: 

1. Jeśli rzeczywisty właściciel pozostaje w Rosji, a jego dzieci w Królestwie, to 

zapreszczenije nakładać na cały majątek. Jeżeli w Królestwie są tylko niektóre z nich, 

to nakładać tylko na jego część, którą potencjalnie by dziedziczyły; 

2. Jeśli właściciel majątku znajduje się w Królestwie, to zapreszczenije należy nakładać 

na cały majątek, nawet gdyby dzieci i inni najbliżsi jego spadkobiercy przebywali w 

Rosji; 

3. Jeśli właściciel przebywający w Rosji jest bezdzietny, a najbliżsi jego spadkobiercy są 

w Królestwie, to ci ostatni tracą na zawsze prawa do spadku. 

Po nałożeniu zapreszczenija należało wypełniać dokładnie reguły określone w pkt 4 ukazu z 

dnia 21 grudnia 1830 r. w sprawie nieprzekazywania dochodów za granicę730. 

W ukazie z dnia 6 maja 1831 r. Mikołaj I stwierdził, iż powstanie listopadowe 

obnażyło charakter niektórych spośród ziemian zamieszkujących gubernie zachodnie, którzy 

okazali się otwartymi wrogami Rosji. W związku z tym należało skonfiskować ich majątki. 

Aby nie odwlekać wymierzenia kary przestępcom, jak również w celu zapobieżenia 

zniszczeniu tych zajętych dóbr, należało przedsięwziąć następujące środki: 

1. Tam, gdzie przywrócono już porządek, nałożyć niezwłocznie sekwestr na dobra 

ziemian, którym dostatecznie udowodniono czynne szerzenie buntu z podniesieniem 

broni. Tak samo należało nakładać sekwestr na dobra tych, którzy odtąd mieli być 

 
729 S. Dangel, op. cit., s. 86. 
730 Imiennyj, dannyj Senatu – O razreszenii niedoumienij, woznikszich pri ispołnienii ukaza 21 dekabrja 1830, 

otnositielno nałożenija zapreszczenija na imenija władielcew, nachodjaszczichsja w Carstwie Polskom, PSZ 

(sobr. 2), t. 6, cz. 1, nr 4485, Sanktpeterburg 1832, s. 290. Zob. S. Dangel, op. cit., s. 103. 
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zdemaskowani. Restrykcje te nie miały dotyczyć osób, które zostały siłą wciągnięte do 

buntu, a także tych, którzy w ciągu miesiąca od wydania tego ukazu ze skruchą staną 

przed miejscową władzą i odżegnają się od jakiegokolwiek związku z buntownikami. 

Nie obejmowało to jednakże podżegaczy i przywódców. 

2. O wszystkich sekwestrowanych dobrach informować ministra finansów, który w 

swoim czasie miał złożyć raport carowi o ich ostatecznym przejęciu przez skarb; 

3. Po nałożeniu sekwestru dobra powinny przejść pod zarząd Izb Skarbowych wraz ze 

sporządzonym inwentarzem ruchomości i nieruchomości oraz przedstawieniem 

władzom wszystkich właściwych informacji; 

4. Izby Skarbowe zobowiązano do powierzenia zarządu tych dóbr osobom 

wiarygodnym, a jeśli okaże się, że chłopi są obciążeni zbytnimi obowiązkami, to 

należało je doprowadzić do umiarkowanego stanu; 

5. Chłopi tych dóbr powinni być podporządkowani wyznaczonym przez władze 

naczelnikom i pozostając w całkowitym spokoju, wydawać tych, którzy ośmielą się 

ich podburzać; 

6. Po ostatecznym włączeniu dóbr do skarbu minister finansów miał nakazać Izbom 

Skarbowym, aby przy pierwszej sposobności przeprowadzono ich nowe lustracje 

według miejscowych warunków przy zastrzeżeniu, aby nadmiernie nie obciążać przy 

tym chłopów, ale przeciwnie, aby ich sytuację polepszyć; 

7. Jeżeli na sekwestrowanych dobrach była osadzona szlachta czynszowa (lub inni tego 

typu ludzie), to płacone przez nich czynsze powinny być także miarkowane, jeżeli 

(zgodnie z pkt 5 tego aktu) pozostają w spokoju731. 

W dniu 17 maja 1831 r. powstała „Komisja dla pobrania zeznań i zbadania postępków 

niektórych osób podejrzanych o działalność przeciwko rządowi”, która działała na terenie 

guberni mińskiej. Jej zadania zostały doprecyzowane w dniu 6 czerwca 1831 r. i miały objąć 

poszukiwania nie tylko samych powstańców, lecz także uczestników przygotowań do buntu, 

jak również tych, którzy wiedzieli o nim, a nie donieśli o tym rosyjskiej administracji. Prace 

komisji, rozpoczęte w dniu 1 czerwca 1831 r., ograniczyły się jedynie do czynności 

przygotowawczych oraz rozpatrzenia na początku czerwca kilku drobnych spraw. Komisja 

została rozwiązana w dniu 1 lipca 1831 r., a w jej miejsce, zgodnie z rozkazem cara o 

 
731 Imiennyj, dannyj Senatu – O mierach, kakija dołżny byt prinjaty s imienijami dworjan, izobliczennych w 

rasprostranienii mjateża w niekotorych ujezdach wozwraszczennych ot Polszi Gubernij, PSZ (sobr. 2), t. 6, cz. 1, 

nr 4535, Sanktpeterburg 1832, s. 337–338. Zob. S. Dangel, op. cit., s. 86, 91. 
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utworzeniu na terenie zachodnich guberni komisji śledczych, powstała „Gubernialna Komisja 

Śledcza, ustanowiona w m. Mińsku na skutek najwyższego rozkazu”732. 

Ze wstępu do ukazu z dnia 4 czerwca 1831 r. wynikało, że niektórzy ziemianie 

wycofali się z uczestnictwa w powstaniu, jak również stawili się dobrowolnie u dowódców 

wojskowych, tłumacząc, że zostali oni zaangażowali w te działania groźbą i prosząc o 

przebaczenie. W związku z tym car rozkazał: 

1. Głównodowodzący, dowódcy oddzielnych korpusów i oddziałów, a także wojenni i 

cywilni gubernatorzy, komendanci i wojenni naczelnicy w powiatach, jeśli stawi się 

przed nimi dobrowolnie z wyrażeniem skruchy właściciel ziemski, uczestniczący w 

buncie nawet z bronią w ręku, są upoważnieni do wydawania im świadectwa o 

zgłoszeniu się i odbierając od nich zobowiązanie do niewzruszonej odtąd wierności, 

mają puścić ich wolno do ich dóbr, a także zwrócić się do właściwego gubernatora 

cywilnego w sprawie zezwolenia takim właścicielom na swobodne korzystanie z 

majątków. Gubernatorzy, wydawszy w tej sprawie stosowne rozporządzenia, są 

zobowiązani do raportowania o tym głównodowodzącym i wojennym gubernatorom. 

Z aktu łaski wyłączeni byli główni prowodyrzy oraz przywódcy buntu, o których 

należało donosić carowi dla rozważenia ewentualnego aktu łaski; 

2. Ci, którzy otrzymali świadectwa, jeśli śmieliby raz jeszcze uczestniczyć w 

jakichkolwiek przestępczych zamiarach albo działaniach, będą ukarani z całą 

surowością wydanych dotąd przepisów na równi z podżegaczami; 

3. Osobom należącym do stanu duchownego, którzy na podstawie niniejszych przepisów 

otrzymają przebaczenia, nie przeszkadzać w przebywaniu w ich parafiach i w 

wypełnianiu duchownych obowiązków i czerpaniu związanych z ich stanem 

dochodów. Zawiadomienia o darowaniu im przebaczenia przesłać niezwłocznie ich 

diecezjalnym władzom duchownym, aby i po konsultacjach z nimi w tej sprawie, 

potwierdzić dotychczasowe prawa wspomnianych duchownych; 

4. Niektórzy mieszkańcy należący do innych stanów, a więc okolicznej i czynszowej 

szlachty, obywatele miast, ludzie dworscy i chłopi uczestniczący w buncie, bojąc się 

wrócić do swych domów z obawy przed karą, kryli się w lasach, tworząc buntownicze 

zgrupowania. Takim też, jeśli wrócą do domów, oddadzą broń i będą pozostawać w 

spokoju, należało udzielić przebaczenia, o ile nie należeli do grupy prowodyrów i 

przywódców buntu; 

 
732 S. Dangel, op. cit., s. 74–76. 
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5. Z tymi, którzy nie patrząc na te nowe przejawy naszego monarszego miłosierdzia, 

pozostawali w buntowniczych bandach albo ważyli się napadać na poczty, kurierów, 

podróżnych albo czynić inne zamachy, należało postępować według całej surowości 

podług Wojennogo Ugołownogo Ułożenija (Wojskowej Ustawy Karnej); 

6. Jeśli któraś z osób należących do wymienionych kategorii, oprócz uczestnictwa w 

buncie, dokonała jeszcze innego przestępstwa, to wspomniany akt łaski tego czynu nie 

dotyczył733. 

W dniu 10 lipca 1831 r., dla zachowania należytego porządku przy nakładaniu 

sekwestru i obracaniu na skarb dóbr buntowników w powróconych od Polski guberniach, 

wydany został ukaz „O sekwestrze i konfiskacie majątków buntowników”. Celem było 

ujednolicenie działania tymczasowych komisji, wzmocnienie nadzoru nad nimi przez izby 

skarbowe oraz wyposażenie obu ciał w stosowne instrukcje w celu odpowiedniego sposobu 

przejmowania zasekwestrowanych dóbr powstańców oraz zarządzania nimi. Ukaz nakazywał 

Senatowi rozesłanie ich dla wiadomości i wypełnienia do głównodowodzących 1. i 

rezerwową armią, a także do wojennych i cywilnych gubernatorów oraz do izb skarbowych. 

Komisje zostały zlikwidowane w drodze ukazu z dnia 4 października 1834 r.734 

Na podstawie ukazu z dnia 17 lipca 1831 r. „Najwyżej zatwierdzonymi przepisami dla 

Komisji gubernialnych i izb skarbowych o sekwestrze i konfiskacie majątków buntowników”, 

który stanowił uszczegółowienie powyższego, utworzono specjalne komisje po jednej w 

guberniach: kijowskiej, wileńskiej, grodzieńskiej, mińskiej, wołyńskiej, podolskiej i w 

obwodzie białostockim, a jeśli będzie trzeba także w witebskiej i mohylewskiej. Ich zadaniem 

było rozpatrzenie spraw powstańców w tych guberniach w sprawach dotyczących sekwestrów 

ich majątków. Ukaz dzielił uczestników powstania listopadowego na następujące trzy 

kategorie: 1. przywódców buntu; 2. uczestniczących w działaniach przeciwko armii oraz 

prawowitej władzy (rosyjskiej); 3. podpisujących „akty buntownicze” i wszystkich 

uczestniczących w buncie, mimo braku ich bezpośredniego i czynnego w nim udziału. 

Majątek osób należących do 1. i 2. kategorii, podlegał sekwestrowi i konfiskacie, chyba że 

obejmowały je wyjątki przewidziane w § 5 (§ 4). Nie podlegały sekwestrowi i konfiskacie 

dobra tych: 

 
733 Imiennyj, dannyj Senatu – O Wsiemiłostiwszejszem proszczenii obywatelej wozwraszczennych ot Polszi 

Gubernij, koi jawjatsja dobrowolno s izjawlienijem raskajanija, PSZ (sobr. 2), t. 6, cz. 1, nr 4624, 

Sanktpeterburg 1832, s. 449–450. Ukaz nie określał jednak terminu, w którym powstańcy powinni zjawić się u 

właściwych władz, aby skorzystać z ułaskawienia. Zob. S. Dangel, op. cit., s. 91–92. 
734 Imiennyj, dannyj Senatu – O sekwestre i konfiskacii imienij mjatieżnikow, PSZ (sobr. 2), t. 6, cz. 1, nr 4694, 

Sanktpeterburg 1832, s. 674. Zob. też S. Dangel, op. cit., s. 77–78. 
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1. Którzy należeli do trzeciej kategorii i (to na mocy ukazu z dnia 6 maja 1831 r.) którzy 

zostali wciągnięci siłą do uczestnictwa w niektórych zaburzeniach i udowodnili, że nie 

mieli jeszcze możliwości przybyć i okazać skruchy; 

2. Którzy na podstawie najwyższych ukazów z dnia 6 maja i 4 czerwca 1831 r. stawili 

się z aktem żalu w czasie działań wojennych u odpowiednich władz i według 

określonych zasad; 

3. Ludzi różnych stanów, którzy wykonali postanowienia pkt 4 ukazu z dnia 4 czerwca 

1831 r.; 

4. Rodziców nie uczestniczących w buncie lub rodziców, którzy uzyskali przebaczenie, 

chociażby ich niewydzielone majątkowo dzieci były nawet inspiratorami lub 

krzewicielami buntu w guberniach powróconych od Polski, jednakże dzieci te traciły 

prawo do dziedziczenia tych dóbr; 

5. Dobra niewinnych rodziców mieszkających w Rosji, których dzieci lub najbliżsi 

spadkobiercy, wszyscy lub tylko niektórzy z nich, przebywają w Królestwie, które to 

dobra, na podstawie najwyższego ukazu z dnia 7 kwietnia 1831 r., powinny 

pozostawać pod zapreszczenijem do późniejszego rozporządzenia władz w sprawie 

utraty przez winne dzieci prawa dziedziczenia. Właścicielom tych majątków należało 

pozostawić dochody z takich dóbr, ale za zobowiązaniem, aby niczego nie przesyłano 

osobom znajdującym się w Królestwie Polskim lub w ogóle osobom uczestniczącym 

w buncie (§ 5)735. 

Sekwestrowi i konfiskacie podlegały: 

1. Majątki wiejskie, a więc miasteczka i wsie z wszystkimi przynależnościami, domami, 

folwarkami, zakładami, fabrykami, urządzeniami i budynkami, ziemiami, lasami i 

innymi użytkami; 

2. Domy, fabryki, zakłady urządzenia i budowle w miastach i skarbowych miasteczkach 

albo należących do innych właścicieli lub leżących na ich ziemiach; 

3. Wszystkie ruchomości z wyjątkiem tych, które jako wyjątki przewidziano w § 7; 

4. Kapitały; 

 
735 Do paragrafu dołączono uwagę, że troska o żony, wdowy i dzieci winnych właścicieli, których dobra 

podlegają sekwestrowi i konfiskacie, należy do gubernatorów cywilnych i w razie konieczności, wyznaczywszy 

im prowizorycznie na utrzymanie jakąś część dochodów z tych dóbr, mieli oni raportować o tym bez zwłoki dla 

dalszych ewentualnych dyspozycji. Ponadto, za pośrednictwem wojennych gubernatorów, zobowiązani oni byli 

występować w sprawie umieszczenia dzieci takich właścicieli w zakładach skarbowych. 
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5. Prawa do dóbr funduszowych, emfiteutycznych, dzierżaw, dóbr lennych i innych, 

także dóbr pozostających we władaniu z tytułu eksdywizji, zastawu, kolokacji i innych 

kontaktów lub działów majątkowych (§ 6). 

Wprawdzie do zadań komisji nie należało nakładanie sekwestru i konfiskaty, jednak 

ich zadaniem było dokładne zbadanie składników majątkowych oskarżonych, a następnie 

przekazanie tych wiadomości zarządom gubernialnym i izbom skarbowym, do których 

należało zarówno samo nałożenie sekwestru, jak i też załatwienie innych czynności 

związanych z przejęciem majątku w posiadanie skarbu rosyjskiego. Rekomendacje 

poszczególnych komisji gubernialnych, po uzyskaniu akceptacji właściwych 

głównodowodzących, były przedstawiane za ich pośrednictwem do decyzji cara (§ 8). 

Komisje miały za zadanie badać sprawy wszystkich uczestników powstania w danej guberni, 

niezależnie od tego, gdzie leżały ich posiadłości oraz skąd oni pochodzili (§ 11). Na czele 

komisji stanęli gubernatorowie wojenni lub wojskowi wyższych rang, którzy zostali 

naznaczeni przez głównodowodzących armiami pierwszą lub rezerwową. Pozostałymi zaś 

członkami byli: gubernatorowie cywilni, wicegubernatorowie, marszałkowie gubernialni, 

prezydenci departamentów I i II głównych sądów oraz „te osoby, które prócz powyższych 

zostały naznaczone przez głównodowodzących”. W pracach komisji mogli brać także udział 

na zasadach ogólnych prokuratorzy gubernialni (§ 2)736. 

Powyższe przepisy zostały zakomunikowane mińskiej komisji śledczej dopiero na 

początku grudnia 1831 r. Do tego czasu kierowała się ona poprzednimi ukazami oraz 

rozporządzeniami głównodowodzących, do których przepisy, poza instrukcjami, dotyczącymi 

samego porządku procedowania komisji, nie dodawały zbyt wiele nowego. W lipcu 1831 r. 

gubernia mińska, wraz z guberniami wileńską, grodzieńską oraz obwodem białostockim, 

zostały podporządkowane głównodowodzącemu 1. armią czynną feldmarszałkowi hrabiemu 

Fabianowi von der Osten-Sackenowi737. 

Mińska komisja śledcza wzięła się od razu do wytężonej pracy, o czym świadczy 

choćby fakt, iż w ciągu czerwca 1831 r. jej posiedzenia odbywały się prawie codziennie (w 

ciągu 20 dni 15 posiedzeń), a do końca dnia 13 stycznia 1832 r. odbyto łącznie 72 zebrania. 

Pierwsze wyroki, zaliczające powstańców do I i II kategorii, zostały wydane w dniu 25 

 
736 Wysoczajsze utwierżdzionnyja prawiła dlja Gubernskich Kommisij i Kaziennych Pałat o sekwestre i 

konfiskacii imienij mjatieżnikow, PSZ (sobr. 2), t. 6, cz. 1, nr 4711, Sanktpeterburg 1832, s. 683–691. Zob. też S. 

Dangel, op. cit., s. 78, 89–90, 92. 
737 S. Dangel, op. cit., s. 78. 
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sierpnia 1831 r. Do dnia 13 stycznia 1832 r. komisja zajęła się łącznie 184 sprawami i wydała 

136 wyroków738. 

W dniu 1 sierpnia 1831 r. wydany został ukaz, który szczegółowo określał zasady, na 

których mieli być pociągani do odpowiedzialności obywatele, którzy „pod jakimkolwiek 

pozorem” zaczęliby „prześladować włościan”. Ci ostatni mieli możliwość wnoszenia skarg do 

najbliższych władz, a te miały obowiązek zbadać sprawę. Jeżeli skarga zostałaby pozytywnie 

zweryfikowana, wówczas do majątku tego obywatela przypisywany był „opiekun”, który był 

mianowany z wyboru i uznania wojennego gubernatora. Jeżeli zaś prześladowanie chłopów 

miało swoje przyczyny w tym, iż „wzbraniali się oni od uczestnictwa w zbrodniczych 

zamierzeniach” lub też „donosili o podobnych zamierzeniach i czynach swych panów”, z 

oskarżonymi miano postąpić zgodnie z pkt 2 ukazu z dnia 4 czerwca 1831 r., oddając ich pod 

sąd przy jednoczesnym nałożeniu na ich majątki rządowego sekwestru. Ukaz z dnia 1 sierpnia 

1831 r. rozciągał wymienione zasady na gubernię kijowską, wołyńską, podolską i w ogóle 

inne zachodnie znajdujące się w podobnej sytuacji739. 

W dniu 13 sierpnia 1831 r. car udzielił Sackenowi, gubernatorowi Kijowa, Podola i 

Wołynia, prawa samodzielnego wykonywania wszystkich wyroków monarchy oprócz tych, 

które dotyczyły osób zaliczonych do pierwszej kategorii, tj. „głównych naczelników i 

dowódców buntu”. Miały być one nadal zatwierdzane przez cara. Po zatwierdzeniu przez 

gubernatora wyroków osobom z drugiej kategorii, w tym dotyczących konfiskaty majątków, 

były one natychmiast wykonywane, a car otrzymywał jedynie informacje o skazanych 

należących do stanu szlacheckiego. W drodze rozkazu wydanego w dniu 17 września 1831 r., 

Sacken, uszczegóławiając przepisy o nakładaniu sekwestrów, zdecydował o ich stosowaniu 

niezależnie od tego, czy cały majątek oskarżonego został już odnaleziony, czy wykryto 

jedynie jego część740. 

W związku z powyższym komisje śledcze nie precyzowały kary, jakiej mieli ulegać 

buntownicy uznani za winnych, lecz ograniczały się jedynie do zbadania stopnia ich 

przestępstwa i zaliczeniach ich do jednej ze wzmiankowanych kategorii. W razie uznania 

niewinności były one zobowiązane do uwolnienia ich od śledztwa. Zadaniem komisji było 

 
738 Ibidem, s. 80. 
739 Imiennyj, objawlionnyj Senatu uprawljajuszczim Ministerstwom Justicii – O obiezpieczenii krestijan 

wozwraszczennych ot Polszi gubernij ot pritiesnienij pomieszczikow i uprawljajuszczich imieninami, 

zamieszanych w kakoje libo uczastije w mjatieże, PSZ (sobr. 2), t. 6, cz. 1, nr 4738, Sanktpeterburg 1832, s. 733–

734. Zob. też S. Dangel, op. cit., s. 86–87. 
740 S. Dangel, op. cit., s. 90–92. 
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także odnalezienie należących do powstańców majątków oraz orzeczeniu na nich 

sekwestrów741. 

Zgodnie z najwyższym ukazem cesarza rosyjskiego z dnia 28 września 1831 r., 

powstał Komitet dla Guberni Zachodnich. Jego celem było właściwe scalenie tzw. ziem 

zabranych z resztą Cesarstwa Rosyjskiego, a także ujednolicenie porządków prawnych742. 

Mimo iż Komitet nie miał możliwości wydawania ukazów i rozporządzeń, jednak w praktyce 

wszystkie akty prawne dotyczące guberni zachodnich, w tym także konfiskat, były przez 

niego projektowane lub przynajmniej opiniowane. Mimo braku teoretycznych uprawień organ 

ten składał się z kluczowych członków Rady Ministrów, a także generał-gubernatorów ziem 

zachodnich. Komitet dla Guberni Zachodnich funkcjonował w latach 1831–1848. Przez cały 

ten okres charakter jego działalności był ukrywany, a materiały przez niego wydawane miały 

charakter ściśle tajny743. 

Michaił Mikołajewicz Murawjow, jako cywilny gubernator mohylewski, był jednym z 

ważniejszych członków Komitetu dla Guberni Zachodnich, a także jego faktycznym 

pomysłodawcą. Świadczą o tym dwa memoriały, które wysłał on do cara w 1831 r., 

postulując radykalne zmiany w rosyjskiej polityce wewnętrznej względem ziem polskich. 

Pierwszy z nich, zatytułowany „O moralnym położeniu guberni mohylewskiej i sposobach 

zbliżenia jej z Cesarstwem Rosyjskim”, został wysłany do Petersburga w dniu 3 stycznia 

1831 r. Murawjow zgłosił w nim następujące postulaty: wzmocnienie wpływów Kościoła 

prawosławnego kosztem katolickiego, usunięcie języka polskiego z administracji i sfery 

 
741 Ibidem, s. 89. 
742 Podobny cel miał powołany 3 dni później, w dniu 29 września 1831 r., Komitet do Spraw Królestwa 

Polskiego. S. Wiech, U źródeł drugiego Komitetu Zachodniego. Sprawa polska na Ziemiach Zabranych w latach 

1860–1862, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2019, t. 54, z. 1, s. 149. 
743 L. Zasztowt, Koniec przywilejów – degradacja drobnej szlachty polskiej na Litwie historycznej i 

prawobrzeżnej Ukrainie w latach 1831–1868, „Przegląd Wschodni” 1991, t. 1, z. 3, s. 621–622. Więcej na temat 

Komitetu Zachodniego zob. S.M. Seredonin, Istoriczeskij obzor dziejatielnosti Komiteta Ministrow, t. 1, Komitet 

Ministrow w carstwowanije Imperatora Nikolaja Pierwago (1825 g. Nojabrja 20–1855 g. Fewralja 18), 

Peterburg 1902, s. 54 i n. Nolde zwracał uwagę na fakt, że podobne komitety tworzono dla różnych kresów 

państwa. Zlecano im delikatne sprawy politycznej natury, które były poufne, a więc nie rozpatrywano ich w 

zwykłym porządku w ramach Komitetu Ministrów czy Rady Państwa, tylko kierowano do osobnych ciał 

złożonych z ludzi cieszących się zaufaniem monarchy i specjalnie do nich powoływanych. Oczywiście w 

komitetach zasiadali często także dostojnicy będący jednocześnie członkami Komitetu Ministrów czy Rady 

Państwa, ale ich skład był mniejszy. Od komitetów oczekiwano nie tyle inicjatywy co opracowania, rozwinięcia 

przedkładanych zagadnień. Pewna specjalizacja komitetów (choćby związana z doborem ludzi) mogła 

skutkować szybszym działaniem. Komitety były związane, grupowały się wokół Komitetu Ministrów, ale bez 

bezpośredniego związku z tym gremium. A.E. Nolde, Oczerki po istorii kodyfikacji miestnych grażdanskich 

zakonow pri grafie Speranskom, wyp. 1, Popytka kodyfikacji litowsko-polskago prawa, Peterburg 1906, s. 242 i 

n. Zob. też S. Godek, III Statut litewski…, s. 274–275. Komitet zajmował się także sprawami indywidualnymi, 

do których należały m.in. kwestie dotyczące zwrotów skonfiskowanych majątków. I.N. Wibe, Polityka 

„zbliżenia” Zachodniego Kraju z Imperium Rosyjskim w latach 30-ch i 40-ch XX wieku (w świetle dokumentów 

Komitetu ds. Guberni Zachodnich, [w:] Dzieje biurokracji, t. 4, red. A. Górak, K. Latawiec, D. Magier, Lublin–

Siedlce 2011, s. 346. 
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publicznej, likwidację Statutu Litewskiego744, obsadzenie urzędów Rosjanami, wzmocnienie 

władzy gubernatora oraz zwiększenie liczby rosyjskiego ziemiaństwa oraz jego stanu 

posiadania745. 

Z kolei w drugim memoriale „O utworzeniu odpowiednich instytucji obywatelskich w 

guberniach od Polski przywróconych i zlikwidowaniu podwalin najbardziej służących 

wyobcowaniu tych [guberni] od Rosji” znalazło się 27 postulatów, które Murawjow 

sformułował pod wpływem swoich doświadczeń, które wyniósł w trakcie tłumienia powstania 

listopadowego. W wyodrębnionej, 19-punktowej notatce „O politycznej reorganizacji guberni 

od Polski przywróconych i zlikwidowaniu tych podwalin, które stopniowo doprowadziły ten 

kraj do całkowitego wyobcowania od Rosji”, zawarł swoje poglądy na sposoby walki z 

żywiołem polskim. Znalazły się w niej m.in. następujące postulaty: odebranie Kościołowi 

katolickiemu wszelkich majątków i dóbr ziemskich, likwidacja Uniwersytetu Wileńskiego, 

pozbawienie przywilejów stanowych drobnej szlachty, którą należało przesiedlić w inne 

rejony Cesarstwa Rosyjskiego, a także wspomniane zwiększenie stanu posiadania rosyjskiego 

ziemiaństwa746. 

Podstawowym zadaniem Murawjowa, działającego w ramach Komitetu dla Guberni 

Zachodnich, było ponowne uregulowanie stosunków szlacheckich. Wprowadził on obowiązek 

wylegitymowania się ze szlachectwa. Ci, którzy nie mogli dopełnić tych wymagań, 

pozbawiani byli praw stanu szlacheckiego i jako jednodworcy oraz grażdanie mieli utworzyć 

odrębną klasę ludności, pozbawioną niemal wszystkich przywilejów, będąc w praktyce 

zrównanymi z pozostałą ludnością wywodzącą się z niższych stanów747. 

 
744 Więcej na ten temat zob. S. Godek, III Statut litewski…, s. 256–284. 
745 S. Wiech, op. cit., s. 150. 
746 Ibidem, s. 150–151. 
747 S. Dangel, op. cit., s. 88. Wywodzący się z polskiej szlachty jednodworcy zostali obciążeni podatkiem nie od 

osoby, jak w przypadku jednodworców rosyjskich, lecz od dymu. Utworzono 3 grupy tej kategorii, które 

odpowiadały ogólnej strukturze warstwy drobnoszlacheckiej: 

1. osiadłych na własnej ziemi (drobna szlachta okoliczna); 

2. osiadłych na ziemi należącej do osób prywatnych lub państwa (dawna szlachta czynszowa); 

3. nieosiadłych, czyli bezrolnych, mieszkających w ziemiańskich dworach (dawna szlachta służebna). 

Kategoria obywateli (grażdanie) także została przeniesiona na grunt polski z Rosji, gdzie stanowiła nieliczną 

grupę mieszkańców miast. Szlachta zamieszkała w miastach, która nie mogła się wylegitymować swoim 

pochodzeniem, a zajmowała się handlem, rzemiosłem lub służbą w domach prywatnych, otrzymywała status 

obywateli (grażdan). Ta zaś, która wykonywała zawody inteligenckie (np. lekarza, adwokata, nauczyciela, 

malarza, architekta), mogła zostać zakwalifikowana do obywateli honorowych (poczotnyje grażdanie), jeśli 

przedstawiła dyplom studiów lub świadectwo o wykonywanej pracy. Grażdanie nie podlegali karom cielesnym 

oraz podatkowi pogłównemu, a poczotnyje grażdanie także służbie wojskowej. J. Sikorska-Kulesza, Deklasacja 

drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku, Warszawa 1995, s. 46–47. Zagadnienie to jest jednak 

niezwykle złożone i dlatego zostaje jedynie zasygnalizowane. Problemem nowego statusu szlachty polskiej w 

zaborze rosyjskim, w tym także próbami jej deklasacji (co wywołuje żywe spory w nauce), zajęli się: D. 

Beauvois, Polacy na Ukrainie 1831–1863. Szlachta polska na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie, Paryż 1987; 
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W dniu 30 września 1831 r. Mikołaj I wydał ukaz, który dopełniał ten z dnia 17 lipca 

1831 r. Zwalniał on od konfiskaty majątki tych rodzin, których ojcowie, pracując na roli, 

własnymi rękami zarabiali na życie oraz tych rodzin rzemieślniczych, osiadłych w miastach, 

których ojcowie trudnili się osobiście tym rzemiosłem. Miało to być poczytywane za przejaw 

nowej monarszej łaski. Jednocześnie pozostawiono do dyspozycji tymczasowych 

gubernatorów wojennych kwestię rozciągnięcia, według ich uznania, mocy aktu cesarskiej 

łaski, jako wyjątku od ogólnych zasad, na te rodziny rzemieślników mieszkających w 

miastach i mających tam własność, których przodkowie utrzymywali się osobiście z 

rzemiosła, o ile gubernatorzy uznaliby te rodziny za godne łaski748. 

W dniu 4 października 1831 r. wydany został ukaz, który likwidował wszystkie 

poprzednie akty prawne w materii ułaskawienia. Głosił on, iż: „w guberniach, gdzie miały 

miejsce wojenne przeciw powstańcom działania i gdzie już zostały przywiedzione do końca”, 

wszyscy ci uczestnicy powstania, którzy zgodnie z poprzednimi rozkazami „nie stawili się u 

władz z prośbą o przebaczenie, do czasu urzędowego w każdym z osobna miejscu ogłoszenia 

niniejszego ukazu, nie będą już potem mogli korzystać z tej łaskawości rządu i jak sami oni, 

tak i ich majątki, ulegną skutkom prawa i oddzielnie wydanych w tym przedmiocie 

postanowień”. Spośród osób, które dobrowolnie stawiły się, tylko te z pierwszej kategorii 

podlegały karze, a pozostali mieli zostać ułaskawieni. Komitet dla Guberni Zachodnich na 

posiedzeniu w dniu 29 grudnia 1831 r. podjął decyzję, iż terminem na stawienie się do 

właściwych władz administracyjnych był dzień wydania ukazu, a więc 4 października 1831 r. 

Wszyscy, którzy zgłosili się później, mieli iść pod sąd749. 

 
Idem, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914, Lublin 2016; S. 

Grodziski, Schyłek stanu szlacheckiego na ziemiach polskich, [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. 

Studia o aktywności społecznej oraz jej politycznym uwarunkowaniu, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1987, s. 

95–108; T. Bairašauskaitė, Zbiory Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego dotyczące weryfikacji 

szlachectwa w XIX w., „Białostocczyzna” 1998, t. 4, s. 51–57; B. Stępniewska-Holzer, Ziemiaństwo w I połowie 

XIX w. w guberni witebskiej na podstawie inwentarzy majątków, „Białostocczyzna” 1998, t. 1, s. 36–42; D. 

Rolnik, Szlachta koronna…, s. 199–213; A. Pasek, Zmiana statusu polityczno-prawnego polskiej szlachty na 

ziemiach zaboru rosyjskiego (od rozbiorów do powstania styczniowego), [w:] Pozycja prawna stanu 

szlacheckiego. Materiały VII Konferencji historyków państwa i prawa Szklarska Poręba 11–13 lipca 2003 r., 

Wrocław 2004, s. 153–164; T. Epsztein, W poszukiwaniu nowego obrazu dziejów ziem południowo-wschodnich 

dawnej Rzeczypospolitej w XIX w. w „Trójkącie Ukraińskim” Daniela Beauvois, KH 2007, t. 114, nr 3, s. 159–

171; J. Rudakowa, op. cit., s. 205–217. 
748 Senatskij, po Wysoczajszemu powielieniju – Ob izjatii ot sekwestra i konfiskacii imienij Polskich miateżnikow, 

koich otcy priobrietali sobstwiennost ot licznago zanjatja riemiesłami, PSZ (sobr. 2), t. 6, cz. 2, nr 4841, 

Sanktpeterburg 1832, s. 94. Zob. S. Dangel, op. cit., s. 87. 
749 Imiennyj, dannyj Senatu – O nierasprostranienii Wsiemiłostiwszejszago proszczenija na mjatieżnikow, 

niejawiwszichsja k Naczalstwam s isproszenijem siebie pomiłowania, PSZ (sobr. 2), t. 6, cz. 2, nr 4848,  

Sanktpeterburg 1832, s. 106–107. Moc tego ukazu została rozciągnięta na gubernię wileńską mimo tego, iż nie 

zlikwidowano tam jeszcze powstania, a więc ujawniającym się powstańcom cały czas powinno było 

przysługiwać prawo do ułaskawienia. S. Dangel, op. cit., s. 93–94. 
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W dniu 1 listopada 1831 r. został wydany przez cara Mikołaja I manifest o amnestii, w 

którym stwierdzano: „Całkowite i zupełne przebaczenie udzielone zostaje poddanym Naszym 

Królestwa Polskiego, którzy powrócili do obowiązku posłuszeństwa. Żaden z nich, ani na 

teraz, ani na przyszłość pociąganym do sądu ani poszukiwanym nie będzie za postępki lub 

zdania polityczne przez niego w całym ciągu byłych w Królestwie Polskim rozruchów 

objawione”750. 

Z zakresu podmiotowego tego aktu wyłączono inicjatorów zrywu, członków rządu 

rewolucyjnego oraz posłów i senatorów, którzy poparli uchwałę z dnia 25 stycznia 1831 r. o 

detronizacji cara751. Co więcej, amnestia nie obejmowała również części oficerów korpusów, 

a także uczestników powstania, którzy zamieszkiwali tzw. ziemie zabrane, jak również 

przestępców pospolitych752. Widać zatem wyraźnie, że jej zasięg został mocno ograniczony, a 

praktyka jej stosowania miała wkrótce pokazać, że de facto była ona zdecydowanie bardziej 

iluzoryczna. 

Jedną z najważniejszych postaci, które zostały wyłączone z zakresu podmiotowego 

powyższego ukazu, był ks. Adam Jerzy Czartoryski, który w czasie powstania listopadowego 

pełnił funkcję prezesa Rządu Narodowego. Na jego majątek został nałożony sekwestr, 

podobnie jak w przypadku innego członka tego organu, gen. Ludwika Michała Paca, a także 

byłego wodza naczelnego Michała Gedeona Radziwiłła. W praktyce była to jednak konfiskata 

dóbr, czego dowodem było ostrzeżenie z dnia 9 listopada 1831 r., zawarte w księdze 

wieczystej dóbr Puławy. Tego rodzaju ingerencja stała w jawnej sprzeczności zarówno z 

prawem konstytucyjnym Królestwa Polskiego, które zakazywało konfiskaty, na co zwrócił 

uwagę Rząd Tymczasowy753. W konsekwencji wszystkie majątki Czartoryskiego i jego żony, 

znajdujące się pod panowaniem rosyjskim, zostały skonfiskowane. Jego teściowej, Annie 

Sapieżynie, pozostawiono dożywocie, które służyło jej ponad 20 lat. Konfiskowano także 

majątek ruchomy, a władze rosyjskie dokonywały licznych kontroli w dobrach Czartoryskich, 

których celem było upewnienie się, czy wszystkie sprzęty zostały zabrane754. 

 
750 Ukaz Najwyższy udzielający amnestię ogólną po rewolucji 1831 r. i wskazujący wyjątki od niej, [w:] Zbiór 

przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Skarbu, t. 3, Sekwestr i konfiskata, Warszawa 1866, 

s. 7. 
751 O okolicznościach przyjęcia uchwały obszernie pisał S. Ziółek, Sejm Królestwa Polskiego w okresie 

powstania listopadowego 1830-1831, Warszawa 2007, s. 107 i n. 
752 Ukaz Najwyższy…, s. 7, 9. 
753 M. Kukiel, Banicja Księcia Adama Czartoryskiego i katastrofa Puław, KH 1930, R. 44, t. 1, z. 4, s. 475–477. 
754 J. Skowronek, op. cit., s. 334. Zob. też J.P. Kaczkowski, Konfiskaty na ziemiach polskich pod zaborem 

rosyjskim po powstaniach roku 1831 i 1863, Warszawa 1918, s. 70–74. 
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W dniu 22 stycznia 1832 r. car wydał ukaz, który uchylał moc obowiązującą ukazu z 

dnia 1 grudnia 1830 r. w stosunku do guberni mińskiej, podolskiej i wołyńskiej z powodu 

„przywrócenia w nich porządku”. Od tego momentu powyższe gubernie wraz z gubernią 

kijowską miały podlegać głównodowodzącemu 1. Armią we wszystkim, co dotyczyło 

działalności utworzonych w tych guberniach specjalnych komisji dla rozpatrzenia spraw 

buntowników lub co mogło odnosić się do ostatecznego załatwienia tych spraw755. 

Praktyka funkcjonowania organów państwowych, które działały w oparciu o carskie 

dekrety, doprowadziła do tego, że w zdecydowanej większości przypadków dobra 

buntowników ulegały sekwestracji podczas ich pobytu w Królestwie Polskim. Zdarzały się 

przypadki pewnych nonsensów, jak np. w działalności komisji mińskiej, która chciała przejąć 

majątek ministra Franciszka Druckiego-Lubeckiego, przebywającego wówczas w 

Petersburgu, który jednocześnie był zdeklarowanym przeciwnikiem powstania 

listopadowego756. 

Wydaje się, że po upadku powstania listopadowego kwestia konfiskat nie była 

dostatecznie ugruntowana, a w systemie prawnym Królestwa Polskiego nie znajdowały się 

odpowiednie uregulowania pozwalające wydawać postanowienia o przepisaniu tytułów 

własności na rzecz skarbu tych osób, które zostały wyjęte spod obowiązywania amnestii. 

Pomiędzy władzą cywilną a wojskową istniały nieporozumienia, gdyż ta druga wydawała 

rozporządzenia w swoim imieniu według własnego uznania, nierzadko w sposób sprzeczny z 

intencjami tej pierwszej, która opierała się przede wszystkim na istniejącym 

prawodawstwie757. 

August Sokołowski podawał, że na terenach guberni zachodnich Cesarstwa 

Rosyjskiego po 1831 r. skonfiskowano łącznie następującą liczbę osób: 1315 w guberni 

wileńskiej, 529 w guberni wołyńskiej, 472 w guberni podolskiej, 277 w guberni 

grodzieńskiej, 170 w guberni mińskiej, 123 w guberni kijowskiej, 2 w guberni mohylewskiej 

oraz 1 w guberni witebskiej – łącznie 2889 obywateli o łącznej szacunkowej wartości 

31 628 450 rubli758. 

 
755 Imiennyj, dannyj Senatu – Ob otmienie ukaza 1 dekabja 1830 goda, koim Gubernii: Minskaja, Podolskaja i 

Wołynskaja objawlieny byli sostojaszczimi w wojennom położenii, PSZ (sobr. 2), t. 7, nr 5096, Sanktpeterburg 

1833, s. 28. 
756 J. Iwaszkiewicz, Wykaz dóbr skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773–1867, [w:] Ziemiaństwo i 

większa własność rolna, red. Komitet Redakcyjny Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich, Warszawa 1929, s. 

8. 
757 J.P. Kaczkowski, op. cit., s. 74–75. 
758 A. Sokołowski, Dzieje powstania listopadowego 1830–1831, Wiedeń 1908, s. 311. Rosyjskie opracowania 

podają, że w tzw. Północno-Zachodnim Kraju i Południowo-Zachodnim Kraju skonfiskowano łącznie ponad 3 
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2.2. Ziemie polskie zaboru rosyjskiego w latach 1832–1846 

 

W dniu 26 lutego 1832 r. wydany został Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego. 

Teoretycznie nadal funkcjonowało „święte” prawo własności, czego przykładem był art. 6: 

„Fundusze, posiadane przez duchowieństwo rzymskokatolickie i greckounickie, uznają się za 

własność ogólną, nietykalną hierarchii kościelnej każdego z tych wyznań” oraz art. 11: 

„Prawo wszelkiej własności osób pojedynczych i stowarzyszonych, tak na powierzchni, jak 

wewnątrz ziemi znajdujące się, uznaje się za święte i nietykalne, a to stosownie do ustaw 

istniejących. Każdy poddany Królestwa Polskiego ma zupełną wolność przesiedlenia się i 

przeniesienia swej własności, dokądkolwiek zechce, z zachowaniem tylko właściwych w tym 

względzie przepisów”. Z drugiej jednak strony wprowadzone istotne novum w postaci art. 12, 

który stanowił, iż: „Kara konfiskaty majątku stanowi się jedynie za wykroczenie stanu 

pierwszego rzędu, jak to będzie w szczególności oznaczono w osobnych przepisach”759. 

Mogłoby się zatem wydawać, że sankcja ta, zgodnie z zasadą nieretroaktywności 

prawa, nie obejmowała wcześniejszych czynów, a więc również tych z lat 1830–1831. 

Ponadto, zgodnie z treścią Statutu Organicznego, konfiskata groziła jedynie za ciężkie 

przestępstwa stanu i powinna być raczej wyjątkiem, a nie regułą. W praktyce jednak, 

odsyłając do przepisów wykonawczych, akt ten dawał istotne pole do nadużyć, co wkrótce 

miało okazać się rzeczywistością. 

W dniu 28 lutego 1832 r. gen. Aleksandr Stroganow, członek Rządu Tymczasowego 

Królestwa Polskiego pełniący funkcję ministra spraw wewnętrznych i policji, wydał decyzję, 

która realizowała postanowienie cara Mikołaja I, zezwalające na zwrot skonfiskowanych 

majątków oficerom Wojska Polskiego, którzy powrócili zza granicy do Królestwa Polskiego. 

 
tys. majątków szlacheckich. A.I. Miller, M.D. Dołbiłow, Od konstytucji Królestwa Polskiego do reżimu 

Paskiewicza, [w:] Zapomniane rubieże Imperium Rosyjskiego, red. A.I. Miller i in., Moskwa 2007, s. 104. Zob. 

też L. Lubliner, Les confiscations des biens des Polonais sous le regne de l’empereur Nicolas I, Bruxelles 1861, 

s. 5–78 (konfiskaty na ziemiach zabranych), s. 79–95 (konfiskaty w Królestwie). 
759 DPKP, t. 14, Warszawa 1832, s. 181, 187–189. Teoretycznie Statut Organiczny przenosił poziom ochrony 

własności z konstytucyjnego na ustawowy. Niemniej jednak w zakresie regulacji prawa własności zdecydowano 

bardziej o ciągłości rozwiązań prawnych niż zerwaniu z dotychczasowymi, które bazowały nie tylko na 

Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 r., ale także Księstwa Warszawskiego z 1807 r. Więcej na ten temat 

zob. L. Mażewski, Regulacja prawa własności i rola własności w Statucie organicznym z 26 lutego 1832 r., [w:] 

Królestwo Polskie w okresie namiestnictwa Iwana Paskiewicza (1832–1856), red. L. Mażewski, Radzymin 2015, 

s. 313–323. Więcej na temat charakterystyki Statutu Organicznego, a także aktów prawnych wydawanych na 

jego podstawie zob. T. Demidowicz, Statut Organiczny Królestwa Polskiego w latach 1832–1856, CPH 2010, t. 

66, z. 1, s. 135–165. 



185 

 

Dotyczyło to jedynie tych, których majątki rodowe znajdowały się na obszarze Kongresówki. 

Rewindykacje dóbr zostały poruczone Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji760. 

Powstańcy listopadowi, którzy nie zostali objęci amnestią z dnia 1 listopada 1831 r., 

mieli być sądzeni przez specjalnie powołany do tego Najwyższy Sąd Kryminalny, 

ustanowiony mocą ukazu z dnia 26 lutego 1832 r.761 Car Mikołaj I życzył sobie, aby procesy 

te przebiegły sprawnie i zostały zakończone możliwie szybko. W maju 1832 r. pisał w tej 

sprawie do Iwana Paskiewicza, namiestnika Królestwa Polskiego (1832–1856), że im mniej 

osób zostanie skazanych, tym lepiej, gdyż w ten sposób powinno się dawać przykład dla 

reszty społeczeństwa, a nie przyczyniać się do przewlekłości postępowań. Car chciał także, 

aby, w celu zachowania pozorów bezstronności, połowa członków sądu rekrutowała się z 

Polaków762. 

Na podstawie powyższego ukazu wprowadzono jednak pozory postępowania 

zgodnego z prawem, ukrywając rzeczywistą grabież polskich majątków, która miała dokonać 

się postanowieniem cesarskim. Jeżeli bowiem oskarżony obywatel nie stawił się przed sądem 

lub się ukrył i po dwukrotnym napomnieniu przez właściwą władzę sądową nie ujawnił się, 

albo został wydany na niego wyrok zaoczny, wówczas majątek podsądnego ulegał 

sekwestrowi. W praktyce jednak nierzadko sekwestr prowadził bezpośrednio do konfiskaty, 

czego przykładem były rozliczne dobra, m.in. położone na Podolu, a należące do 

wspomnianego już ks. Adama Jerzego Czartoryskiego763. 

Najwyższy Sąd Kryminalny nierzadko wydawał bardzo surowe wyroki na 

powstańców listopadowych. Dla przykładu, w 1834 r. na braci Karola i Tomasza 

Malankiewiczów, uczestników spisku podchorążych Piotra Wysockiego, nałożono zaocznie 

 
760 Najwyższa decyzja, że zwracane być mają skonfiskowane majątki tym Oficerom b. Wojska Polskiego rodem z 

Królestwa będącym, którzy po przejściu za granicę na powrót do kraju wracają, [w:] Zbiór przepisów 

administracyjnych…, s. 11–13. 
761 „Manifestem naszym z dnia 1 listopada, udzielając przebaczenie poddanym Naszym Królestwa Polskiego, 

wyłączyliśmy tych, których zdrada, złamanie przysięgi i uporne trwanie w rokoszu ściągnęły i z żalem Naszym 

przewlekły tak długo klęski kraj ten niszczące. Ogłosiliśmy zarazem tym Manifestem Naszym, że winni tych 

klęsk oddani będą pod Sąd oddzielny Kryminalny i zostaną sądzeni według całej surowości praw”. DPKP, t. 13, 

Warszawa 1832, s. 346–414. Więcej na temat struktury i przepisów proceduralnych stosowanych przed 

Najwyższym Sądem Kryminalnym zob. T. Kędzierski, Proces „dyktatora Nocy Listopadowej” – Piotra 

Wysockiego, Pal. 1977, t. 21, nr 11, s. 46–47. 
762 J.P. Kaczkowski, op. cit., s. 40, 45. 
763 M. Kukiel, op. cit., s. 479–480. 
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karę śmierci oraz konfiskatę majątku764. Analogicznie postąpiono wobec innych oficerów, 

m.in. Wincentego Gaucza czy Leopolda Gierwatowskiego765. 

W dniu 25 kwietnia 1832 r. namiestnik wydał rozporządzenie, które uszczegóławiało 

ukaz carski w zakresie, w jakim osoby wyjęte spod amnestii próbowały przenieść własność 

swych majątków na osoby trzecie. Wówczas tego rodzaju donacje nie miały mocy prawnej – 

zarówno w stosunku do darczyńców, jak i pierwszych nabywców766. Ponadto, w dniu 9 maja 

1832 r., wydano przepisy dotyczące procedury sekwestru majątków powstańców przez 

komisję skarbu. Zostały one zatwierdzone przez Mikołaja w dniu 11 czerwca. Większość z 

zasekwestrowanych majątków była później konfiskowana i nigdy nie wróciła do swoich 

poprzednich właścicieli767. 

W dniu 15 czerwca 1832 r. car wydał ukaz, w którym uznał za sprawiedliwe i zgodne 

z duchem wydanych w różnym czasie rozporządzeń o tzw. polskich buntownikach, żeby na 

wszystkich żołnierzy każdego stopnia byłej polskiej armii, którzy pochodzili z guberni 

zachodnich i którzy znajdując się w służbie Królestwa Polskiego przed powstaniem 

listopadowym, kontynuowali ją w jego czasie, została rozciągnięta łaska, dana podobnym 

osobom z tych guberni, którzy znajdowali się w garnizonie w Zamościu. Wobec tego Mikołaj 

I rozkazał, aby: 

1. Żołnierzy wszystkich stopni znajdujących się pod sądem, jak i jeszcze przed nim nie 

postawionych, uwolnić od ścigania prawem i pozwolić im na powrót do domu albo, 

jeśli kto takiego nie ma, do krewnych, uwolniwszy od sekwestru ich dobra; 

2. Osądzonych, już po zatwierdzonym przez dowódcę wyroku, a także zesłanych 

przywrócić do pierwotnego ich stanu wraz z przywróceniem poprzednich praw 

cywilnych i zwrotem zasekwestrowanych dóbr, jak również pozwolić im mieszkać w 

ich domach albo u krewnych; 

 
764 W związku z tym, że większość zaocznie skazanych podchorążych była w tym czasie na emigracji i nie 

można było wykonać na nich wyroku, jeszcze w tym samym roku car zamienił karę śmierci na karę wiecznej 

banicji. R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, t. 3, Warszawa 1998, s. 92–93. 
765 A. Białczak, Podoficerowie i oficerowie powstania listopadowego z obwodów: ostrołęckiego i przasnyskiego, 

„Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego” 1999, t. 13, s. 98–99. 
766 Wola najwyższa co do nieważności aktów zrobionych przez osoby spod amnestii wyjęte, [w:] Zbiór przepisów 

administracyjnych…, s. 21–23. Zob. też J.P. Kaczkowski, op. cit., s. 79. 
767 A. Suligowski, op. cit., s. 12–13; J.P. Kaczkowski, op. cit., s. 80–81. 
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3. Z niniejszego aktu łaski nie mogli się cieszyć ci, którzy zostali z niej wykluczeni na 

podstawie postanowień manifestu carskiego z dnia 1 listopada 1831 r.768 

Ta pozorna amnestia nie znalazła jednak większego oddźwięku w działalności 

mińskiej komisji śledczej, która nie obejmowała swoim zainteresowaniem wojskowych z 

kategorii ujętej w powyższym ukazie. Powstańcy z Mińszczyzny, którzy w czasie buntu 

weszli w skład wojska polskiego (były to głównie korpusy gen. Dezyderego Chłapowskiego 

oraz Henryka Dembińskiego), a następnie opuścili kraj, zostali zaliczeni do emigrantów i 

podlegali na równi z innymi ukazami dotyczącymi uchodźców, co potwierdzało wydane 

poprzednio rozporządzenie Sackena769. 

Wskutek złożonego przez mińską komisję śledczą, w listopadzie 1831 r., zarządowi 

gubernialnemu wykazu osób znajdujących się pod śledztwem, wydane zostało rozporządzenie 

o odszukaniu majątku należącego do 142 osób oraz o wyszukaniu i nałożeniu sekwestru na 

część z nich. Do końca 1832 r. zasekwestrowano lub skonfiskowano łącznie dobra 83 osób. 

Raport z dnia 12 listopada 1834 r. obejmował 106 nazwisk. Był on jednak niepełny, bowiem 

nie zawierał pewnej liczby emigrantów, o których nie posiadano bardziej szczegółowych 

informacji. Według spisu komisji z dnia 11 czerwca 1834 r. majątków skonfiskowanych na 

zasadzie wyroków zatwierdzonych przez cara było 5, wskutek konfirmacji Sackena – 8, a 

zasekwestrowanych – 9770. 

W dniu 28 czerwca 1832 r. wydany został ukaz, który tworzył komisje likwidacyjne w 

guberniach: kijowskiej, wołyńskiej, podolskiej, wileńskiej, grodzieńskiej, mińskiej, 

witebskiej, mohylewskiej oraz w obwodzie białostockim, jak również regulował tryb ich 

działania. Ich zadaniem było uregulowanie długów, ciążących na majątkach podlegających 

konfiskacie. Komisje były obowiązane do trzykrotnego ogłaszania w dziennikach 

moskiewskich, petersburskich, warszawskich oraz wileńskim, w językach rosyjskim, polskim 

i niemieckim, właściwych obwieszczeń, zawierających wykazy osób, których majątki 

przechodziły na rzecz skarbu771. 

Komisja likwidacyjna w Mińsku rozpoczęła swoje prace w listopadzie 1832 r., choć 

pierwsze oficjalne spotkanie odbyła dopiero w dniu 12 stycznia 1833 r. Dane o konfiskatach 

 
768 Imiennyj, dannyj Gławnokomandujuszczemu 1 Armieju – O darowanii proszczenija wsjem czinam bywszej 

Polskoj Armii, iz urożencew Gubernij ot Polszi wozwraszczennych, PSZ, (sobr. 2), t. 7, nr 5437, Sanktpeterburg 

1833, s. 386. Zob. też S. Dangel, op. cit., s. 96. 
769 S. Dangel, op. cit., s. 96. 
770 S. Dangel, op. cit., s. 104. 
771 Wysoczajsze utwierżdzionnyja prawiła, dlja likwidacji dołgow, konfiskowanych imienij mjateżnikow, PSZ 

(sobr. 2), t. 7, nr 5468, Sanktpeterburg 1833,  s. 461–467. Zob. też S. Dangel, s. 105–106. 
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czerpała przede wszystkim od zarządu gubernialnego, a następnie na podstawie informacji 

udzielonych przez komisję śledczą sporządzała wspomniane powyżej wykazy osobowe. Spisy 

te nie zawierały jednak żadnych informacji o samych majątkach, co różniło je od większości 

podobnych wykazów publikowanych w innych guberniach772. 

Car Mikołaj I w dniu 14 grudnia 1835 r. wydał ukaz o prawach skarbu do 

dziedziczenia majątków po zmarłych buntownikach w zachodnich guberniach. Spadkobiercą 

prawnym osoby, która uczestniczyła w zrywie albo nawet go inspirowała, stawało się 

państwo rosyjskie w miejsce dotychczasowego dziedzica. Należy zaznaczyć, że prawa 

spadkowe osób wstępnych wobec powstańca były nienaruszalne aż do ich śmierci. 

Grudniowy ukaz wspomina, że minister spraw wewnętrznych, na podstawie ukazu 

Rządzącego Senatu z dnia 16 września 1835 r. o prawie skarbu do dziedzictwa należnego 

przestępcy pierwszej kategorii Franciszka Szemiota (nie ma tego aktu w PSZ), wystąpił w tej 

sprawie do Komitetu Zachodniego. W konsekwencji w dzienniku Komitetu odnośnie tej 

kwestii (wpis w dzienniku z datą 12 listopada 1835 r.) monarcha umieścił własnoręcznie 

rezolucję w brzmieniu: „skarb zastępuje osobę pozbawioną prawa dziedziczenia i dlatego jego 

należność [skarbu] powinna być w sposób nienaruszalny w dożywotnim władaniu ojca”773. 

W dniu 4 maja 1837 r. został wydany carski ukaz, w którym szczegółowo 

doprecyzowano zasady konfiskat majątków właścicieli ziemskich, których spadkobiercy 

zostali pozbawieni swych praw za udział w powstaniu listopadowym. W ośmiu punktach akt 

stanowił: 

1. Dobra rodziców buntownika, a także jego dziadka i babki, wuja i ciotki, jeśli 

buntownik był najbliższym według prawa po tych ostatnich spadkobiercą, 

pozostawiało się do końca życia tych osób w pełnej ich dyspozycji i uwalnia się od 

zapreszczenija; 

2. Wspomniani krewni buntownika mogli rozporządzać rodowymi i nabytymi dobrami 

zgodnie z prawem, tj. moli je sprzedać, darować, zastawić, ale takie zbycie musiało 

odnieść skutek z chwilą zawarcia aktu, a nie po ich śmierci; 

 
772 S. Dangel, op. cit., s. 106. 
773 Imiennyj, objawliennyj Senatu Ministrom Wnutriennych Dzieł – O prawie kazny na nasliedije imuszczestw 

poslje umierszich mjatieżnikow Zapadnych gubernij, PSZ (sobr. 2), t. 10, cz. 2, nr 8672, Sanktpeterburg 1836, s. 

1178. Zob. też M. Tarkowski, Wybrane aspekty sekwestrowania i konfiskowania majątków ziemskich na 

północno-zachodnich krańcach Imperium Rosyjskiego po 1863 roku, [w:] Pogranicza w historii prawa i myśli 

polityczno-prawnej, red. D. Szpoper, P. Dąbrowski, Gdańsk-Olsztyn 2017, s. 660. 
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3. Po śmierci tych osób, jeśli buntownik będzie jeszcze wtedy pozostawał przy życiu, z 

majątku pozostawionego przez nich, którym nie rozporządzili za życia, zgodnie z 

zasadami z pkt 2, przechodziła na skarb cała ta część, która według obowiązującego 

prawa miejscowego należałaby się skazanemu synowi, wnukowi czy krewnemu; 

4. Jeżeli rodzicom buntownika, jego dziadkowi, babce, wujowi, ciotce przyznano by coś 

już po ich śmierci w związku z jakąś sprawą, którą wcześniej prowadzili, to z takiego 

majątku jakiegokolwiek rodzaju część należną buntownikowi można było wydzielić 

skarbowi tylko wtedy, gdy ten pozostawał jeszcze przy życiu; 

5. Wspomniani krewni buntownika nie mogli na podstawie ogólnych zasad sporządzać 

testamentów, których przedmiotem były dobra rodowe i takie akty nie mogły mieć 

żadnej mocy, ale dobrami nabytymi można było rozporządzić testamentem; 

6. Konfiskata nie powinna być rozciągana na dobra, które przypadłyby buntownikowi 

już po wydaniu na niego wyroku drogą dziedziczenia po krewnych linii bocznej, jeśli 

ten nie podlegał utracie wszystkich swych praw; 

7. Ale jeśli na korzyść osoby uczestniczącej w buncie do czasu przyjęcia w nim udziału i 

wydania na nią wyroku otworzyło się prawo do dziedziczenia po krewnych linii 

bocznej, oprócz wujów i ciotek, o których postanowiono wyżej, to skarb wstępował w 

jego miejsce i podobne sprawy miały być prowadzone według porządku 

ustanowionego dla spraw skarbowych; 

8. Ukaz z dnia 22 kwietnia 1836 r. o przekazaniu na skarb dóbr po śmierci rodziców lub 

najbliższych krewnych buntowników uważać należało za zastąpiony niniejszymi 

zarządzeniami774. 

Zgodnie z powyższym ukazem z dnia 22 kwietnia 1836 r. Senat Rządzący 

rozpoznawał raport ministra finansów, w którym komunikował, że w Białostockiej Izbie Sądu 

Cywilnego powstała wątpliwość co do tego, w jakim zakresie rodzice czy krewni, których 

dzieci czy spadkobiercy brali udział w polskim buncie lub w związku z nim wyjechali 

samowolnie za granicę, mogli dysponować swymi dobrami, które otrzymali drogą 

spadkobrania lub na podstawie różnych kontraktów. Minister finansów, biorąc pod uwagę 

wolę cara wyrażoną w ukazie z dnia 14 grudnia 1835 r., utrzymywał, że trzeba byłoby wydać 

zarządzenie o nakładaniu zapreszczenija na te części dóbr, które przypadają buntownikom w 

 
774 Wysoczajsze utwierżdzionnyja obszczija prawiła konfiskacji imienij władielcew, kotorych nasliedniki liszeny 

praw swoich za uczastije w mjatieże 1830/1831 goda, PSZ (sobr. 2), t. 12, cz. 1, nr 10208, Sanktpeterburg 1838, 

s. 295–296. Zob. też M. Tarkowski, op. cit., s. 660. 
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spadku, ale z tym zastrzeżeniem, żeby części te pozostawały w dożywotnim władaniu 

obecnych właścicieli, tj. rodziców buntowników albo najbliższych ich krewnych, a po śmierci 

tych osób przechodziły na skarb, ale równocześnie nie zabraniając rodzicom czy krewnym 

dysponować za życia innymi częściami dóbr, które potencjalnie mogłyby przypadać innym, 

nieuczestniczącym w buncie spadkobiercom. W tej sprawie minister wystąpił do Komitetu 

Zachodniego. Otrzymał odpowiedź, że Komitet w dniu 21 stycznia 1836 r. uznał jego opinię 

za zgodną z rezolucją, która nastąpiła we wspomnianej sprawie Szemiota. Komitet polecił 

ministrowi przygotować odpowiednie zarządzenie, co monarcha potwierdził, udzielając w 

dniu 8 lutego 1836 r. aprobaty w dzienniku Komitetu775. 

Z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1835 r. na obszarze Cesarstwa Rosyjskiego 

wszedł w życie Zwód Praw Imperium Rosyjskiego, którego tom 15. obejmował przepisy 

prawa karnego materialnego przemieszane zresztą z normami procesowymi. Przewidywały 

one pozbawienie wszystkich albo niektórych praw stanu; w tym drugim przypadku istniała 

możliwość połączenia tej kary z konfiskatą majątku (art. 23). Oddzielną sankcją były kary 

pieniężne i konfiskata ruchomości (art. 74)776. Co istotne, żadna kara, która znalazła się w 

Zwodzie Praw, nie została doprecyzowana, jeśli chodzi o jej minimalny czy maksymalny 

wymiar, a zatem, stając się sankcją bezwzględnie nieoznaczoną, dawała bardzo duże pole 

luzu decyzyjnego dla sądu. 

 

Wracając do problematyki związanej z Królestwem, należy wskazać, że w dniu 7 

września 1832 r. Rada Administracyjna Królestwa Polskiego wydała decyzję, na podstawie 

której do czasu wydania, na podstawie art. 10 Statutu Organicznego, nowych przepisów 

wszystkie osoby, oskarżone o zbrodnie i wykroczenia stanu przewidziane KKKP, miały być 

badane i sądzone przez wojenne sądy rosyjskie (art. 2)777. Rozwiązanie to było kolejnym 

naruszeniem konstytucyjnych praw Królestwa. Następnie, w związku z antyrosyjską 

działalnością polskiej emigracji po upadku powstania listopadowego, w dniu 23 kwietnia 

 
775 Senatskij, po Wysoczajszemu powielieniju – O nałożenii zapreszczenija na te czasti imienia, kotoryja sliedujut 

mjatieżnikam po nasliedstwu, PSZ (sobr. 2), t. 11, cz. 1, nr 9095, Sanktpeterburg 1837, s. 434. 
776 R. Hube, Historia prawa karnego ruskiego, t. 1, cz. 2, Panowanie cesarza Mikołaja I i Aleksandra II, 

Warszawa 1872, s. 9, 16, 18. Zob. też G. Smyk, Zasady wprowadzania i zakres obowiązywania rosyjskich źródeł 

prawa w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2011, t. 

14, s. 213–239. 
777 Art. 2: „Wyjęci są spod jurysdykcji Sądów karzących zwyczajnych i w sprawach o przestępstwa przechodzą 

pod Sądy Wojenne Rosyjskie ci wszyscy byli Wojskowi Polscy, którzy w czynnej służbie Wojskowej zostali lub 

zostaną umieszczeni i ci, którzy wsparcie od Rządu pobierają”. DPKP, t. 15, Warszawa 1834, s. 34–35. 
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1833 r.778 Mikołaj I wydał ukaz, sankcjonujący powyższą decyzję Rady Administracyjnej. W 

sprawach o wspomniane zbrodnie i wykroczenia stanu przyznawał on jurysdykcję sądów 

wojennych (art. 1), których wyroki miały być wykonane po zatwierdzeniu przez namiestnika 

(art. 3)779. 

W dniu 16 czerwca 1833 r. Rada Administracyjna wydała decyzję, zgodnie z którą: 

„Zważając na zachodzące trudności i stąd wynikłą zwłokę w sporządzeniu dokładnej listy 

majątków, które jako należące do osób spod amnestii wyjętych ulec mają sekwestrowi lub 

konfiskacji […], majątki wszystkich osób, które od dnia 1 stycznia 1831 r., oddaliwszy się z 

Królestwa Polskiego do niego dotąd nie powróciły, z wyłączeniem jedynie tych osób, które 

się do krajów Cesarstwa Rosyjskiego udały, mają być natychmiast w sekwestr zajęte” (art. 1). 

Ci jednak, którzy za zezwoleniem władzy przebywali za granicą, a których majątki zostały 

wzięte w sekwestr, mogli swój pobyt usprawiedliwić odpowiednimi dokumentami przed 

Komisją Rządową Przychodów i Skarbu, która była władna cofnąć negatywne dla nich 

rozstrzygnięcia (art. 3)780. 

Z kolei w dniu 9 lipca 1833 r. Rada Administracyjna wydała postanowienie, zgodnie z 

którym wszelkie akty sprzedaży, alienacji czy obciążeń dóbr, mające ulec sekwestrowi albo 

konfiskacie, które zostały sporządzone w czasie powstania listopadowego lub po jego 

zakończeniu przez osoby wyłączone spod amnestii albo z niej niekorzystające i za granicę 

zbiegłe, zostały unieważnione781. 

Mimo iż w dniu 16 września 1834 r. car wydał ukaz, który łagodził kary wymierzone 

przez Najwyższy Sąd Kryminalny wybitniejszym uczestnikom powstania listopadowego, to 

dotyczył on jedynie niewielkiej części insurgentów782. Nie zmieniał on faktu, że większość 

osób, które wracały do kraju i powoływały się na amnestię, były skazywane na śmierć i tylko 

części z nich car zamienił tę karę na zesłanie na Syberię783. Było to przede wszystkim 

skutkiem ust. 8 powyższego ukazu, który karał insurgentów: „którzy po uśmierzeniu rokoszu 

skryli się, będąc obwinieni o zbrodnie, spod amnestii, Manifestem Naszym udzielonej, 

 
778 Jak można przeczytać w swoistej preambule ukaz został wydany „biorąc pod uwagę, że w Naszym 

Królestwie Polskim dostrzeżono rozmaitych ludzi, którzy starając się uwodzić mieszkańców nierozsądnymi 

pogłoskami, usiłują wznowić zaburzenia i że postępowanie takowe, jako porządkowi przeciwne, dla ogółu kraju 

szkodliwe i bezpieczeństwo spokojnych mieszkańców naruszające, cierpiane być nie powinno”. DPKP, t. 15, s. 

225–229. 
779 J.P. Kaczkowski, op. cit., s. 49–51. 
780 DPKP, t. 15, s. 285–288. 
781 Ibidem, s. 289–291. 
782 Ukaz Najwyższy łagodzący kary wymierzone przez Najwyższy Sąd Kryminalny, [w:] Zbiór przepisów 

administracyjnych…, s. 71–73. 
783 A. Suligowski, op. cit., s. 12. 
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wyłączone, a wezwani po dwakroć […] do stawienia się przed Sądem na wyznaczony termin, 

a tego nie dopełnili i którzy następnie na mocy wykrytych przez śledztwo dowodów 

przekonywających o ich ciężkich zbrodniach i przestępstwach przez Sąd pomieniony […]”784. 

W tej kategorii znalazło się 265 powstańców, którym orzeczone kary zamieniono na 

utratę wszelkich praw połączoną z banicją z Królestwa Polskiego, co odnosiło się również do 

wszelkich ziem będących pod zwierzchnictwem Cesarstwa Rosyjskiego. Tego rodzaju 

permanentne wywołanie z kraju było połączone z konfiskatą całego majątku, pozostawionego 

na tych ziemiach, na rzecz Skarbu Publicznego Królestwa Polskiego785. Za powrót z banicji 

groziła bezwzględna kara śmierci wymierzona zgodnie z polowym prawem kryminalnym786. 

Jesienią 1835 r., w czasie pobytu cara w Warszawie, wydał on ukaz względem 

urządzenia dóbr skonfiskowanych. Ze wstępu można wyczytać motywy jego wydania: „Po 

upłynnieniu smutnych wypadków wstrząsających pokój Królestwa Polskiego, gdy wszelkie 

środki łagodności ile tylko sprawiedliwość i bezpieczeństwo kraju wymagały, dla zwrócenia 

umysłów obłąkanych na drogę prawą, wyczerpanymi zostały; Ujrzeliśmy się w konieczności 

nakazać konfiskatę majątków upornych nieprzyjaciół prawego porządku, dla pozbawienia ich 

sposobów obracania swej własności i nadal w widokach występnych swoich zamiarów”787. 

Był to sposób mający na celu usprawiedliwienie przed Polakami stosowania konfiskat. Z 

następnych fragmentów ukazu można wywnioskować, że, obdarowując włościan 

skonfiskowanymi majątkami, chciano skompromitować szlachtę w oczach reszty 

społeczeństwa polskiego. Było to zresztą zgodne z polityką Paskiewicza w Królestwie, który 

upatrywał w stanie szlacheckim głównego niebezpieczeństwa jako najważniejszego ośrodka 

rewolucyjnego788. 

W dniu 14 kwietnia 1835 r. wydane zostały przepisy, uszczegóławiające 

rozporządzenie namiestnika z dnia 25 kwietnia 1832 r. Zgodnie z nimi konfiskata majątku 

mogła zostać zarządzona na podstawie postanowienia cara, które miało zostać wykonane 

przez Radę Administracyjną789, jak również w drodze prawomocnego wyroku sądu 

zwyczajnego albo szczególnego. Dobra te przechodziły wówczas na rzecz Skarbu (art. 1). 

 
784 Ukaz Najwyższy łagodzący kary…, s. 77. 
785 Konfiskata objęła m.in. majątek Mateusza Wilczewskiego, uczestnika partyzantki ziemi dobrzyńskiej 1833 r. 

M. Krajewski, Usque ad finem. Powstanie listopadowe i partyzantka 1833 r. na ziemi dobrzyńskiej, Rypin 2011 

s. 169. 
786 Ukaz Najwyższy łagodzący kary…, s. 77, 79. 
787 Zbiór przepisów względem dóbr Najmiłościwiej na własność prywatną darowanych, t. 1, posz. 1, Warszawa 

1847, s. 25. 
788 J.P. Kaczkowski, op. cit., s. 132–133. 
789 W ten sposób, w dniu 28 czerwca 1835 r., został skonfiskowany np. majątek Chojno z przyległościami, 

należący do Kaliksta Borzewskiego, za jego udział w powstaniu listopadowym. M. Krajewski, op. cit., s. 132. 
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Osoba, której zajęto dobra, była uważana „za zmarłego cywilnie”, a więc nie mogła 

swobodnie testować ani zarządzać swoim majątkiem w jakikolwiek sposób (art. 2)790. Nie 

mogła także nabywać dóbr, występować jako strona w procesie lub jako świadek, a jego 

rodzina mogła go traktować jako zmarłego i to bez sporządzenia testamentu791. 

Rada Administracyjna miała również na celu ochronę interesów niewinnych członków 

rodziny skazanego. Majątek rodziców nie mógł być bowiem w żaden sposób konfiskowany za 

przewinienia, których dopuściły się ich dzieci. Wyjątkiem była sytuacja, w której darowaliby 

oni jakieś dobra swoim antenatom za swego życia, co pozostawało w zgodzie z powyższym 

przepisem dotyczącym braku zdolności do bycia podmiotem praw i obowiązków w myśl 

prawa cywilnego (art. 3). Podobnie uszczerbku nie mógł doznać współmałżonek osoby 

skazanej (art. 4)792. 

Powyższe przepisy dotyczyły osób, które brały udział w powstaniu listopadowym, 

jednakże zostały wyłączone spod amnestii lub „zaniedbały z niej skorzystać” (art. 11). 

Ponadto dekret określał różnicę pomiędzy sekwestrem a konfiskatą, stanowiąc że wskutek 

zastosowania tego pierwszego środka, Skarb stawał się jedynie: „administratorem i 

zachowawcą majątku sekwestracji uległego dopóty, dopóki kara konfiskaty lub uwolnienie od 

sekwestracji nie nastąpi”793. Założenia te zostały uzupełnione przez rozporządzenie Rady 

Administracyjnej z dnia 10 lipca 1835 r., które zawierało sporządzoną przez Komisję 

Rządową Przychodów i Skarbu imienną listę 2339 osób, które we wskazanym czasie nie 

skorzystały z amnestii i których majątki uległy konfiskacie794. 

W dniu 13 maja 1836 r. Rada Administracyjna wydała decyzję, zgodnie z którą: 

„wszystkie osoby bez wyjątku, które po uspokojeniu zaburzeń w Królestwie Polskim, 

wydaliwszy się za granicę, dopuściły się tamże jakich bądź czynów, dających poznać ich 

niechęć i występne zamiary przeciw swej prawej Władzy, uważane być mają jako 

 
790 Tymczasowe przepisy co do sekwestru i konfiskat, [w:] Zbiór przepisów administracyjnych…, s. 87–89. Zob. 

też T. Demidowicz, op. cit., s. 149–150. 
791 E. Kaczyńska, Ludzie ukarani. Więzienia i system kar w Królestwie Polskim 1815–1914, Warszawa 1989, s. 

45. 
792 „Wyrzeczona prawomocnie konfiskata na jednego z małżonków nie dotyka w niczym praw drugiemu 

współmałżonkowi, tak co do własnego jego majątku, jako i co do majątku współmałżonka na konfiskatę 

skazanego, bądź z przepisu prawa, bądź z zapisu lub umowy onemu służących”. Tymczasowe przepisy…, s. 89. 
793 Ibidem, s. 95–97. 
794 Decyzja, że pozwolenie powrotu do kraju osobom, które w czasie właściwym z amnestii nie skorzystały, nie 

skutkuje samo przez się cofnięciem konfiskaty, [w:] Zbiór przepisów administracyjnych…, s. 105–109. Zob. też 

J.P. Kaczkowski, op. cit., s. 44. 
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wychodźcy, niekorzystający z amnestii i ulegać karze konfiskaty majątków wedle prawideł 

postanowień z dnia 14 kwietnia (1835 r.) wskazanych” (art. 1)795. 

Konfiskaty dóbr, przeprowadzone przez władze rosyjskie w Królestwie Polskim do 

1833 r., objęły 268 nieruchomości, a rok później liczba ta zwiększyła się jeszcze o 67. W 

1835 r. były to już łącznie 672 posiadłości o wartości ponad 23 mln zł. Warto nadmienić, że 

ponad połowę z tej liczby stanowiły majątki ledwie kilku posiadaczy ziemskich, a więc: ks. 

Adama Jerzego Czartoryskiego, gen. Kazimierza Małachowskiego, hr. Jana Bielińskiego oraz 

Jerzego Szanieckiego, których wartość wynosiła 16,5 mln zł796. Czartoryscy stracili wówczas 

swoją rodową perłę, czyli rozległe dobra puławskie, a hr. Tadeusz Tyszkiewicz, który 

wystawił w powstaniu pułk jazdy, utracił majątki Swisłocz i Balwierzyszki797. 

Symptomatyczne wydaje się być, że dochód ze skonfiskowanych i zasekwestrowanych 

majątków został przeznaczony m.in. na pokrycie „strat nieprzewidzianych” (w wysokości 

prawie 1,3 mln zł), jakie ponieśli oficerowie oraz urzędnicy rosyjscy podczas powstania 

listopadowego798. 

W 1835 r. Rada Stanu Królestwa Polskiego poinformowała w swym raporcie o 

szczegółach dotyczących administracji majątkami podlegającymi konfiskacie i sekwestrowi 

na podstawie rozporządzenia namiestnika z dnia 25 kwietnia 1832 r. Zwróciła przy tym 

uwagę, że zajęcie powstańcom tych dóbr, które były wyłączone spod amnestii, doznawało 

licznych trudności z powodu „reklamacji osób trzecich”. I tak w 1832 r. „wykryto” 27 

majątków, z czego 19 znalazło się w posiadaniu Skarbu, a 8 zostało zajętych przez 

Towarzystwo Kredytowe. W 1833 r. „wykrytych” majątków było 268, z czego 126 przejął 

Skarb, 10 zajęło Towarzystwo Kredytowe; w stosunku do 5 nastąpiło zajęcie sądowe, 7 

znajdowało się pod dożywociem osób trzecich, a 120 było w trakcie zajęcia. W 1834 r. 

„wykrytych” majątków było 229, z czego 143 znalazło się w posiadaniu Skarbu, a 62 zostało 

skonfiskowanych, ponadto zajęto 106 majątków ruchomych i kapitałów. Wartość zajętych 

majątków (ruchomych, nieruchomych i kapitałów) szacowano na 35 227 986 rubli. 

Jednocześnie raport informował o długach tych majątków wobec Skarbu, wynoszących 21 

243 262,19 rubli. Realną wartość „przedmiotu” konfiskat i sekwestru oceniono na 13 984 

 
795 Decyzja, iż osoby, które oddaliły się za granicę już po uśmierzeniu zaburzeń i dopuściły się tamże czynów 

dowodzących niechęci do Rządu tutejszego, ulegają karze konfiskaty majątku, [w:] Zbiór przepisów 

administracyjnych…, s. 115–117. W praktyce pod ten przepis mógł zostać podciągnięty każdy wychodźca. J.P. 

Kaczkowski, op. cit., s. 133. 
796 A. Radliński, Rosyjskie majoraty w Królestwie Polskim. Konfiskaty i donacje po rewolucji listopadowej, [w:] 

„Materiały i studia o sprawach odbudowy państwa polskiego” 1919, t. 1, z. 2–3, s. 149. 
797 DPKP, t. 17, Warszawa 1836, s. 120–138. 
798 T. Demidowicz, op. cit., s. 150. 
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723,21 rubli. Dalej znajdowała się informacja o dochodach z zajętych dóbr i wydatkach na 

utrzymanie skonfiskowanych majątków i ich administrację. Po podliczeniu wszystkich kwot 

Rada Stanu Królestwa Polskiego poinformowała, że wydatki na ten cel były wyższe od 

przychodów o 1 667 781,15 rubli799. 

 

2.3. Ziemie polskie zaboru rosyjskiego w latach 1847–1903 

 

Przejawem rusyfikacji i unifikacji Królestwa Polskiego z Cesarstwem Rosyjskim było 

wprowadzenie na jego obszarze z dniem 24 marca 1847 r. Kodeksu Kar Głównych i 

Poprawczych (KKGiP). Nowa kodyfikacja powstała z udziałem Polaków, którzy byli 

członkami Komisji Kodyfikacyjnej dla Królestwa Polskiego w Petersburgu, niemniej jednak 

została ona zgodnie potępiona przez polskie środowiska prawnicze i polityczne800. 

Powyższa konstatacja nie zmienia jednak faktu, że KKGiP był autorstwa rosyjskiej 

komisji kodyfikacyjnej, na czele której w 1836 r. stanął Michaił Michajłowicz Sperański. 

Kodeks został wydany już po jego zgonie, najpierw w 1845 r. dla Rosji. KKGiP 

charakteryzował się dużą kazuistyką, ponadto zachował nierówność kar dla przedstawicieli 

poszczególnych stanów. Generalnie była to kodyfikacja w dużym stopniu feudalna, wsteczna 

wobec rozwiązań zawartych w Kodeksie Karzącym Królestwa Polskiego801. Warto przy tym 

nadmienić, że narzucenie Królestwu Polskiemu KKGiP pozostało w jawnej sprzeczności 1, 8 

oraz 9 Statutu Organicznego z 1832 r.802 

KKGiP wprowadzał pojęcie utraty praw majątkowych, co skutkowało przejęciem 

majątku skazanego przez prawnych następców „tak samo, jak w przypadku naturalnej 

śmierci”803. Najbliżsi dziedziczyli również cały majątek spadkowy, który miałby dostać się w 

ręce przestępcy, gdyby nie został osądzony (art. 32). W kontekście powyższych kar głównych 

utrata praw majątkowych przybierała faktycznie formę skutków skazania. Z drugiej strony 

KKGiP zastrzegał, iż zarówno skazani na zesłanie na Syberię albo do innych odległych 

 
799 AGAD, II RS, Sprawozdanie z czynności władz rządowych od początku 1829 r. do końca 1834 r., rkps, sygn. 

59, k. 37–39. 
800 W. Sobociński, Ze studiów nad historią prawa karnego w Polsce porozbiorowej, CPH 1959, t. 11, z. 2, s. 

253. 
801 J. Machlańska, Powtórzenie (recydywa) przestępstw w rosyjskim prawie karnym, CPH 2018, t. 70, z. 1, s. 

242–243; M. Sczaniecki, K. Sójka-Zielińska, Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2016, s. 543–

544. 
802 T. Demidowicz, op. cit., s. 160. 
803 Dotyczyło to osób skazanych na karę ciężkich robót (art. 29) albo osiedlenia się (art. 30). 
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guberni, jak i poddani karze rot aresztanckich lub na zamknięcie w domu roboczym, 

zachowywali swoje prawa familijne i majątkowe (art. 49)804. Sama konfiskata została z jednej 

strony umieszczona w ostatnim przepisie dotyczącym kar poprawczych, z drugiej zaś 

zastrzeżono możliwość jej orzeczenia jako sankcję dodatkową (art. 62)805. 

Konfiskata całego rodowego i nabytego majątku sprawcy groziła za najpoważniejsze 

przestępstwa wymierzone przeciwko osobie cara rosyjskiego lub jego rodziny oraz państwu 

(Rozdziały I oraz II działu III „O przestępstwach stanu”). Była orzekana, wraz z 

pozbawieniem wszelkich praw i karą śmierci, za zamach i targnięcie się na życie, zdrowie lub 

cześć cesarza (art. 253). Na równi z dokonaniem karane były pozostałe formy stadialne (art. 

254) oraz zjawiskowe tego przestępstwa (art. 255). Takie same kary groziły za zamach 

skierowany przeciwko rodzinie cesarskiej (art. 256), a także za rokosz przeciwko „Władzy 

Najwyższej” (art. 261)806. Konfiskata groziła także za kolportowanie druków w celu jego 

wywołania (art. 263) albo podważenia w inny sposób „nietykalności praw” rosyjskiego 

monarchy (art. 264). Kara ta, wraz z pozbawieniem wszelkich praw oraz życia, groziła za 

szeroko pojętą zdradę państwa (art. 266)807. 

KKGiP znał także, nienazwaną wprawdzie, ale występującą w kodeksie sankcję 

przepadku narzędzi i owoców przestępstwa. W sposób szczególnie surowy kodeks karał 

przestępstwa przeciwko religii chrześcijańskiej. Przepadek obejmował wówczas np. obrazy i 

wizerunki przedmiotów czci religijnej – w przypadku ich sporządzania, sprzedawania i 

kolportowania „w gorszącej postaci” (art. 183 w zw. z art. 189) czy też rozbiórkę budowli, 

które były przeznaczone do nabożeństw „według odszczepieńskiego obrządku” (art. 209). 

Nieco innym przykładem było przestępstwo czerpania korzyści z powierzonego majątku. 

Przepis przewidywał ściągnięcie z majątku sprawcy całej wartości przywłaszczonego lub 

strwonionego majątku (art. 367). Klasyczny przepadek groził za dokonania przestępstwa 

sprzedajności, za które urzędnik mógł zostać skazany na karę aresztu od 3 miesięcy do 1 roku, 

 
804 Kodeks kar głównych i poprawczych, wyd. Komisja Rządowa Sprawiedliwości, Warszawa 1847, s. 22–23, 

35. 
805 „Postanowioną niemniej zostaje, w przypadkach prawem oznaczonych, konfiskata wszystkich, lub części 

rzeczy i majątku, własność skazanego stanowiących”. Ibidem, s. 39. 
806 Warto zaznaczyć, iż jeśli rząd udaremnił działania spiskowców, to kara śmierci zamieniana była na zesłanie 

do ciężkich robót w kopalniach na okres od 12 do 15 lat albo w twierdzach na okres od 10 do 12 lat. Niemniej 

jednak zarówno pozbawienie wszelkich praw, jak i konfiskata całego majątku musiały zostać orzeczone (art. 

262). 
807 Ibidem, s. 168–185. 
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a łapówka, czy to w formie pieniężnej, czy innego przedmiotu, przepadała na rzecz instytucji 

dobroczynnej (art. 383)808. 

KKGiP początkowo obowiązywał jedynie w wersji skróconej (1221 artykułów), lecz 

mocą ukazu z dnia 25 września 1876 r. został on wprowadzony w całości, uwzględniając jego 

rosyjską rewizję z 1866 r. (1711 artykułów)809 Konfiskata została przywrócona i znalazła się 

w art. 58 kodeksu, który stanowił: „[…] Postanowioną niemniej zostaje, w przypadkach 

wyraźnie prawem oznaczonych, konfiskata wszystkich, lub części rzeczy i majątku, własność 

skazanego stanowiących”810. 

Kara konfiskaty miała charakter dodatkowy, a zarazem obligatoryjny i była orzekana 

obok kar głównych. Dotyczyło przede wszystkim zbrodni stanu, skodyfikowanych w dziale 

trzecim KKGiP. Dla przykładu, zgodnie z art. 241, konfiskata była orzekana obok kary 

śmierci811 za szeroko pojęty gwałt na osobie cesarza812. To samo dotyczyło osób, które brały 

udział w tym przestępstwie w charakterze uczestnika, wspólnika czy podżegacza. 

Symptomatycznym pozostaje fakt, że również „nieprzeszkadzający” dokonaniu tego 

przestępstwa podlegali takiej samej karze813. 

Kara śmierci połączona z pozbawieniem wszelkich praw stanu groziła także za 

dokonanie rokoszu przeciwko monarsze (art. 249). Nieco łagodniej penalizowane było 

kolportowanie druków i materiałów, mających na celu wzniecenie buntu przeciwko władzy 

(art. 251) – groziło za to również pozbawienie wszelkich praw stanu, lecz w połączeniu z karą 

główną w postaci ciężkich robót w twierdzy od 8 do 10 lat814. 

Art. 29 KKGiP wprowadzał automatyczną utratę praw publicznych i majątkowych w 

momencie skazania na ciężkie roboty. Z tym że, zgodnie z art. 32 kodeksu, cały majątek, 

skazanego na roboty ciężkie lub na dożywotnie zesłanie na Syberię, przechodził na jego 

prawnych spadkobierców, jak gdyby sprawca przestępstwa zmarł815. W przypadku zatem 

lżejszych kar głównych konfiskata mienia skazanego teoretycznie nie zachodziła, bo w 

 
808 Ibidem, s. 118–119, 134, 293. 
809 Kodeks kar głównych i poprawczych wydany w 1866 r. dla Królestwa Polskiego, oprac. W. Miklaszewski, 

Warszawa 1876–1878, s. 4–5. 
810 Ibidem, s. 73. 
811 W ramach pozbawienia tzw. wszelkich praw stanu oznaczających de facto śmierć cywilną skazanego. 
812 Kategoria ta pozostawała niezwykle szeroka. Można do niej zaliczyć m.in.: zamach na życie monarchy, 

spowodowanie uszczerbku na jego zdrowiu, ale również bezpośrednie zagrożenie życia, które z natury rzeczy 

jest wyrażeniem wysoce nieostrym. 
813 Ibidem, s. 317. 
814 Ibidem, s. 325. 
815 A. Mogilnicki, Kary dodatkowe. Kary cielesne, kary hańbiące, pozbawienie czci i praw, Warszawa 1907, s. 

292. 
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praktyce jego majątek pozostawał w rodzinie, a nie był zajmowany przez władze publiczne, w 

tym przypadku de facto obcego mocarstwa816. 

Franciszek Maciejowski dzielił kary majątkowe na 3 rodzaje. Pierwszą z nich była 

kara pieniężna „zasadzająca się na zapłaceniu pewnej sumy”, a więc grzywna. Druga to 

konfiskata majątku. Trzecią nazywał konfiskatą części majątku, zaraz dodając, że należy do 

niej zabór różnych przedmiotów szkodliwych (zabronionych), jak również „wzbronienie 

profesji, handlu”817. W związku z powyższym można stwierdzić, że ostatnia kategoria w 

praktyce oznaczała przepadek, choć jeszcze nienazwany w ten sposób. Biorąc także pod 

uwagę współczesną prawno-karną siatkę terminologiczną, owe wzbronienie profesji czy 

handlu stanowiło zakaz wykonywania działalności zawodowej, co zbliżało ją do odrębnego 

od przepadku (konfiskaty) środka karnego. Maciejowski uważał także, iż substrat kary 

majątkowej nie powinien należeć się poszkodowanemu, a tym bardziej denuncjatorowi, ze 

względu na „łatwość nadużycia”. Stanął on na stanowisku, że wszelkie wpływy z tego tytułu 

powinny być przelewane do skarbu rządowego, a pokrzywdzonemu powinno służyć prawo do 

wynagrodzenia szkód wyrządzonych przestępstwem jedynie w drodze postępowania 

cywilnego, bowiem „wynagrodzenie to żadnego z pieniężną karą związku nie ma”818. Tego 

rodzaju koncepcja także kłóci się z nowoczesnym postrzeganiem przepadku jako środka 

przede wszystkim kompensacyjnego. 

Płk Franciszek Gajewski, uczestnik powstania listopadowego, zwrócił uwagę w swym 

pamiętniku, iż KKGiP był tak drakoński, że gdyby wszystkie jego przepisy wykonywać w 

sposób ścisły, doprowadziłoby to do wygnania połowy ludności Królestwa na Sybir. 

Skutkiem tego sędziowie w dużym stopniu przymykali oko na różnego rodzaju występki, aby 

nie być zmuszonym do stosowania surowych kar naznaczonych w kodeksie. Gajewski 

przywoływał sytuację, w której: „prezes sądu kryminalnego w Płocku powiadał mi, mówiąc o 

kodeksie kryminalnym, że osądzono na trzy lata Sybiru parobka za zerwanie gruszki w 

 
816 Dotyczyło to niekonsekwencji KKGiP w zakresie klasyfikacji kar na główne i poprawcze. Podczas gdy 

osiedlenie (posielenije) było karą główną, której towarzyszyła utrata praw, umieszczenie (wodworienije) było 

jedynie karą poprawczą. Ponadto, nie w oparciu o kodeks, wprowadzone zostało tzw. zesłanie administracyjne, 

które pozbawione było kontroli sądowej. A. Brus, E. Kaczyńska, W. Śliwowska, Zesłanie i katorga na Syberii w 

dziejach Polaków 1815–1914, Warszawa 1992, s. 20. 
817 F. Maciejowski, Wykład prawa karnego w ogólności z zastosowaniem kodeksu kar głównych i poprawczych z 

dniem 20 grudnia–1 stycznia 1848 r. w Królestwie Polskim obowiązującego tudzież ustawy przechodniej i 

instrukcji dla sądów, Warszawa 1848, s. 151. 
818 Ibidem, s. 151–152. 
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ogrodzie cudzym, ponieważ, chcąc się do owej nieszczęśliwej gruszki dostać, przeszedł przez 

płot, ogradzający ów ogród”819. 

Wobec istotnych problemów związanych z interpretacją prawa, w dniu 29 czerwca 

1876 r. specjalna rosyjska komisja wydała memoriał, który stał się podstawą recypowania 

postanowień wersji kodeksu z 1866 r. na grunt Królestwa Polskiego 10 lat później820. Zgodnie 

z memorandum, umieszczona w art. 267 wydania KKGiP z 1847 r. konfiskata mienia, 

stanowiła nieuchronne następstwo kary pierwszego stopnia za przestępstwa państwowe, zaś w 

art. 255 wydania z 1866 r. komisja uznała ją za środek nadzwyczajny, możliwy jednak do 

zastosowania na mocy odrębnego, pozasądowego, postanowienia rządowego. Teoretycznie 

wydanie KKGiP z 1866 r. wyłączyło konfiskatę z katalogu dozwolonych kar, jednak art. 255, 

zdaniem komisji, dawał możliwość zastosowania jej we wszystkich przypadkach, w drodze 

orzeczenia administracyjnego, kiedy „uzna się to za dobro”. Dla komisji oczywistym było, że 

zastosowanie art. 255 mogło mieć miejsce także na obszarze Królestwa Polskiego821. 

Zaostrzenie KKGiP względem KKKP miało również swój praktyczny efekt w kontekście 

polityki represji prowadzonej wobec powstańców styczniowych po upadku insurekcji, o czym 

będzie jeszcze mowa w dalszej części tekstu. 

Warto wspomnieć także o rosyjskim kodeksie karnym wojskowym z 1859 r., którego 

przepisy były ewidentnie wymierzone w polską szlachtę oraz jej stan posiadania. Kodyfikacja 

ta różnicowała status mieszkańców granicznych guberni (zachodnich) oraz pozostałych 

poddanych rosyjskich (art. 134). Podczas gdy w razie skazania na śmierć tych drugich ich 

majątek przechodził na rzecz spadkobierców, w przypadku pierwszej grupy skutkiem 

skazania za udział w buncie była konfiskata. Majątek obywateli ziemskich, nabyty tak jak i 

rodowy, był przejmowany przez Skarb Państwa. Jeżeli zaś określone dobra nie zostały jeszcze 

odziedziczone, wówczas należało zasekwestrować majątek ojca w celu ich dalszej konfiskaty 

w części, w której miałyby przypaść skazanym spadkobiercom ze spadku (art. 176)822. 

 

Po objęciu władzy przez Aleksandra II można zauważyć stopniowe odchodzenie od 

kontynuacji polityki represji względem powstańców listopadowych. W dniu 27 maja 1856 r. 

 
819 F. Gajewski, Pamiętniki Franciszka z Błociszewa Gajewskiego do dr. przysposobione przez Stanisława 

Karwowskiego, t. 2, Poznań 1913, s. 178. 
820 E. Kaczyńska, op. cit., s. 55–56. 
821 Ibidem, s. 59. 
822 F. Bossowski, Sprawa majątków skonfiskowanych i sprzedanych za udział w powstaniu, [w:] Pamiętnik I 

(VIII) Zjazdu Prawników Polskich w Wilnie 8–10 VI 1924 r., red. A. Parczewski, F. Bossowski, Wilno 1925, s. 

127. 
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car wydał ukaz, zezwalający osobom, które samowolnie opuściły granice Królestwa 

Polskiego, na powrót do kraju. W przypadku otrzymania stosownego zezwolenia uwalniano je 

od wszelkich śledztw i dochodzeń skierowanym przeciwko nim (art. 1), a także, od momentu 

przybycia do kraju, przywracano im praw cywilne pod warunkiem ponowienia przysięgi 

homagialnej (art. 2). Zaznaczono jednak, że z dobrodziejstw łaski monarszej nie mogli 

skorzystać ci, którzy „postępowaniem swoim dowiedli lub dowodzą ciągłej nienawiści do 

Rządu Naszego”823. 

Z kolei dniu 20 września 1859 r. car wydał ukaz, który dotyczył mieszkańców 

zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego. Zawierał on zakaz stosowania konfiskaty dóbr 

wobec tych insurgentów listopadowych, których majątki nie zostały do tego dnia wykryte824. 

Następnie, w dniu 2 marca 1860 r., monarcha rozciągnął tę swoistą amnestię na obszar 

Królestwa Polskiego. Dotyczyło to zarówno majątku nieruchomego, jak i ruchomego, a 

obejmowało dobra osób, które uciekły z kraju i nie zostały skonfiskowane do dnia 8 września 

1859 r. (art. 3)825 

W dniu 20 września 1862 r. Aleksander II wydał ukaz, który rozciągał postanowienia 

powyższego zarządzenia na wszystkich mieszkańców Królestwa Polskiego, którym groziła 

konfiskata, jak również wydłużał okres amnestii aż do dnia wydania tego ukazu, a więc o 

kolejne 3 lata. Wszystkie bowiem procesy konfiskacyjne, które zostały wszczęte wobec osób 

skazanych wyrokami sądów wojennych lub postanowieniami Rady Administracyjnej za 

przestępstwa polityczne, popełnione po 1834 r., jeżeli ich majątki nie zostały zajęte ulegały 

umorzeniu, „pragnąć zapewnić w ten sposób dobrodziejstwo poddanym Naszym w 

Królestwie z tego tytułu na prowadzenie sporów ze Skarbem narażonym”. Co więcej, ukaz 

dawał możliwość odzyskania części majątku osobie, która uciekła za granicę, a jej dobra 

zostały już w części sprzedane. Wówczas, na wniosek zainteresowanego, Skarb Królestwa 

mógł przekazać mu resztę pozostałych do spłacenia rat (art. 3). Ponadto przerwane miały 

 
823 Ponadto ze wstępu można przeczytać motywy wydania niniejszego ukazu: „Liczne prośby o dozwolenie 

powrotu do kraju z wynurzeniem żalu na chwilowe obłąkanie i gotowości zdania się na wolę Rządu, zanoszone 

przez osoby, które samowolnie opuściły Królestwo Polskie, świadczą, że wielu z pomiędzy wychodźców, a 

szczególnie ci, którzy opuścili kraj po rokoszu, wstrzymują się z poddaniem podobnych próśb, jedynie w 

niepewności o przyszły ich los w kraju. Puszczając w niepamięć przeszłe ich błędy i upoważniwszy Misje Nasze 

przy Dworach Zagranicznych do przyjmowania od okazujących szczery żal próśb o dozwolenie powrotu do 

kraju, celem przedstawienia takowych przez Namiestnika Naszego do Naszej decyzji”. DPKP, t. 49, Warszawa 

1855, s. 411–415. Ukaz ten siłą rzeczy miał być stosowany wobec byłych powstańców listopadowych, był on 

jednak mocno elastyczny i mógł być wdrażany według uznania władz administracyjnych. J.P. Kaczkowski, op. 

cit., s. 151–152. 
824 Najwyższa Wola co do nierozpoczynania nowych działań względem konfiskat majątku osób, które miały 

udział w rokoszu 1831 r., [w:] Zbiór przepisów administracyjnych…, s. 185. Ukaz został wydany z okazji 

osiągnięcia pełnoletności przez Wielkiego Księcia Mikołaja Aleksandrowicza. J.P. Kaczkowski, op. cit., s. 153. 
825 Najwyższa Wola co do nierozpoczynania…, [w:] Zbiór przepisów administracyjnych…, s. 187. 
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zostać wszelkie procesy windykacyjne, których stroną był Skarb Królestwa, z wyłączeniem 

tych, które bezwzględnie mu się należały jako bezwarunkowy tytuł własności (art. 4)826. 

Następnie, w celu zredukowania narastających napięć społeczno-politycznych w Królestwie, 

Aleksander II wydał w dniu 6 grudnia 1862 r. polecenie skierowane do Senatu Rządzącego, w 

którym nie zezwalał on na wszczynanie nowych postępowań konfiskacyjnych względem 

byłych powstańców listopadowych827. 

Nie odniosło to pożądanego skutku i chwilową odwilż zastąpiło ponowienie represji. 

Po wybuchu powstania styczniowego wydano akt z dnia 15 marca 1863 r. „Zasady nakładania 

sekwestrów na majątki osób uczestniczących w rozruchach, mających miejsce w guberniach 

graniczących z Królestwem Polskim i zarządzania oraz rozporządzania tymi majątkami”828. 

Jego wydanie stanowiło realizację rosyjskiego ratio legis, zgodnie z którym należało 

doprowadzić do stworzenia możliwie szybkiego i skutecznego systemu zarządzania i 

gospodarowania majątkami, które miały przejść w posiadanie albo na własność skarbu 

monarszego. Nałożenie sekwestru na mienie posiadane przez dotychczasowego właściciela 

oznaczało ex lege obowiązek opuszczenia majątku przez niego oraz jego rodzinę, niezależnie 

od faktu, czy został on do tego momentu pozbawiony prawa własności do zasekwestrowanych 

nieruchomości w drodze konfiskaty, czy też nie. Niemniej jednak, jeśli członkowie rodziny w 

żaden sposób, bezpośrednio czy pośrednio, nie byli zaangażowani w powstanie, to organy 

administracji rosyjskiej powinny brać to pod uwagę. Decyzja spoczywała wówczas w rękach 

generał-gubernatora, który, jeśli uznał powyższe okoliczności, miał obowiązek wypłacenia im 

stosownych sum na utrzymanie, które pochodziły z części dochodów uzyskiwanych z 

gospodarowania zasekwestrowanym majątkiem. Przepisy ukazu przewidywały konieczność 

ustalenia maksymalnego okresu, na który mógł zostać nałożony sekwestr. Ponadto dawały 

one możliwość jego uchylenia, jeżeli został niesłusznie zastosowany, w przypadku 

uniewinnienia osoby oskarżonej o działalność insurekcyjną. Dochodziło wówczas, po 

aprobacie ze strony generał-gubernatora, do przywrócenia posiadania dotychczasowemu 

 
826 Najwyższa Wola przecinająca stanowczo wszelkie sprawy prowadzone w celu dochodzenia podlegających 

konfiskacie, lecz nie zajętych na Skarb, majątków i kapitałów, [w:] Zbiór przepisów administracyjnych…, s. 189–

193. Zob. też J.P. Kaczkowski, op. cit., s. 154. 
827 M. Tarkowski, op. cit., s. 661. 
828 Wysoczajsze utwierżdzionnyja prawiła dlja nałożenija sekwestra na imienia lic, priczastnych k bezporjadkam, 

woznikszim w pogranicznych s Carstwom Polskim gubernijach, i dlja zawiedywanija i rasporjażenija simi 

imienijami, PSZ (sobr. 2), t. 38, cz. 1, nr 39377, Sanktpeterburg 1866, s. 221–223. 
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właścicielowi, a także do wypłaty dochodów przez niego utraconych za czas trwania 

sekwestru829.  

Rozwinięciem niniejszego ukazu był dekret Senatu Rządzącego z dnia 22 marca 1863 

r., który uszczegóławiał powyższe założenia. Sekwestrem obejmowano zarówno 

nieruchomości, jak i ruchomości, a także wszelki kapitał należący do powstańca, a znajdujący 

się na terenie Cesarstwa Rosyjskiego. Odpowiedzialnymi za te czynności byli miejscowi 

urzędnicy policji oraz inne organy, które działały na zlecenie poszczególnych 

gubernatorów830. Generał-gubernator wileński Michaił Mikołajewicz Murawjow (1863–1865) 

wydał w dniu 22 maja 1863 r. okólnik, który zobowiązywał wszystkich gubernatorów 

cywilnych do wykonywania całości postanowień powyższych aktów prawnych. Dodatkowo 

zdecydował o utworzeniu specjalnych oddziałów wojskowych, które miały stanowić wsparcie 

dla urzędników policji w czynnościach dotyczących nakładania sekwestrów na majątki osób 

podejrzewanych o udział w powstaniu831. 

W praktyce okazało się jednak, że powyższe ukazy, pomimo późniejszych prób ich 

skonkretyzowania, były aktami trudnymi do wyegzekwowania. Poszczególne urzędy 

administracji rosyjskiej zostały obarczone licznymi obowiązkami biurokratycznymi, 

związanymi z nakładaniem sekwestrów. Wypełniane one jednak były z dużą trudnością, 

zarówno ze strony rosyjskich urzędników, jak i prywatnych zarządców majątków832. 

Mimo to, aby wyegzekwować przepisy powyższych ukazów, nie trzeba było 

oficjalnego wszczynania śledztwa. Wystarczyło stwierdzenie dowódcy właściwej jednostki 

wojskowej, która działała przeciw powstańcom, że danego szlachcica nie ma w swoim 

dworze, a miejsce jego przebywania jest nieznane. Dochodziło wówczas do przejęcia jego 

majątku na rzecz skarbu rosyjskiego833. W „Kurierze Wileńskim” z dnia 6 sierpnia 1863 r. 

zamieszczona została „Lista osób których majątki podpadają sekwestracji za udział ich w 

rozruchach tutejszego kraju”. Obejmowała one nazwiska 396 osób, którym zabrano majątki 

tylko do końca czerwca 1863 r.834 

Generał-gubernator Murawjow, okólnikami z dnia 16 czerwca i 17 lipca 1863 r., 

określił, że za popełnienie przestępstwa rozboju, należało stosować surowe kary oraz zasady 

 
829 M. Tarkowski, Polacy na Litwie i Białorusi pod rządami Aleksandra II (1855–1881). Studium historyczno-

prawne, Gdańsk 2018, s. 314–315. 
830 M. Tarkowski, Wybrane aspekty…, s. 664. 
831 M. Tarkowski, Polacy na Litwie…, s. 319–320. 
832 Ibidem, s. 320–321. 
833 S. Krzemiński, Dwadzieścia pięć lat Rosji w Polsce (1863–1888). Zarys historyczny, Lwów 1892, s. 44. 
834 „Kurier Wileński” z dnia 6 sierpnia 1863 r., nr 87, s. 5–6. 
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odpowiedzialności zbiorowej w stosunku do lokalnej szlachty. Mężczyźni mieli być więzieni 

w najbliższych dworach, następnie oddawani pod sąd, a ich majątki miały ulec sekwestrowi. 

Ponadto z majątków szlacheckich, które znajdowały się w pobliżu miejsca dokonania 

przestępstwa, należało wypędzać całe rodziny „złoczyńców”. Bydło, zasoby i narzędzia 

gospodarcze miały być rozdysponowane pomiędzy chłopów i rodzinę ofiary rozboju. Z kolei 

na podstawie innego okólnika Murawjowa z dnia 26 września 1863 r. właścicielowi 

ziemskiemu nie wolno było wyjechać za granicę, za wyjątkiem poważnej choroby. Za samo 

znalezienie paszportu zagranicznego groziła sekwestracja całego mienia835. Wydatki związane 

ze zsyłką w głąb Rosji Murawjow planował pokrywać z sum pozyskanych z 

przeprowadzanych jednocześnie sekwestrów i konfiskowania majątków ziemskich 

położonych w guberniach północno-zachodnich836. 

Zgodnie z rozkazem, wydanym w dniu 21 czerwca 1863 r. przez Murawjowa, każdy 

podległy mu gubernator miał obowiązek egzekwowania, aby wszystkie osoby, które byłyby 

choć w najmniejszym stopniu podejrzewane o sprzyjaniu powstańcom, były karane sui 

generis sankcją publiczną w postaci sekwestru majątku oraz zarekwirowania na potrzeby 

rosyjskiego wojska rzeczy ruchomych, znajdujących się w gospodarstwie podejrzanego, 

zwłaszcza koni, zboża i innych potrzebnych zapasów837. 

W połowie 1863 r. Murawjow stanął przed problemem sekwestracji majątków, 

których istotna część była objęta roszczeniami wynikłymi z prawa spadkowego. Jego 

kancelaria otrzymywała w tym czasie liczne zapytania o te kwestie ze strony organów 

administracyjnych działających w prowincjach północno-zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego. 

W związku z tym generał-gubernator w dniu 6 sierpnia 1863 r. wydał rozkaz, zgodnie z 

którym sekwestr nie mógł być nakładany na majątki, które nie stały się dotychczas 

przedmiotem czynności mortis causa, a więc poprzez testamenty, a tym samym pozostawały 

w dalszym ciągu własnością wstępnych powstańca838. 

Urzędnicy administracji rosyjskiej, którzy wykonywali czynności zmierzające do 

sekwestracji określonych majątków, byli zobowiązani do utrzymania rentowności 

ekonomicznej powierzonych im nieruchomości, jak również do respektowania uprawnień 

osób posiadających rozmaite tytuły prawne do ich użytkowania, niezależnie od momentu ich 

 
835 S. Krzemiński, op. cit., s. 37–38. 
836 M. Tarkowski, Stan wojenny w prowincjach północno-zachodnich Imperium Rosyjskiego i jego wpływ na 

status prawny poddanych cesarza Aleksandra II (1855–1881), CPH 2019, t. 71, z. 1, s. 49. 
837 M. Tarkowski, Polacy na Litwie…, s. 325. 
838 Ibidem, s. 328. 
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powstania. W praktyce najczęściej były to umowy dzierżawy, których stronami były skarb 

państwa oraz dzierżawca zobowiązany do uiszczania określonego czynszu. Mimo to 

odnotowano wiele przypadków, w których zarząd sekwestrowy nie był prowadzony w sposób 

prawidłowy. W dniu 26 czerwca 1863 r. zarządzający Izbą Dóbr Państwowych w Kownie 

został poinformowany przez naczelnika wojennego w Wiłkomierzu o ignorowaniu przez 

administratora zasekwestrowanego majątku ciążących na nim zobowiązań. W piśmie 

wyszczególnił przede wszystkim niezlecanie od dłuższego czasu żadnych prac, które miały na 

celu zebranie zalegającego na polu zboża oraz zaniechanie sianokosów839. 

 

Fiodor Berg, ostatni namiestnik Królestwa Polskiego (1863–1874), w dniu 29 grudnia 

1863 r. wydał dekret o sekwestrowaniu majątków osób biorących udział w powstaniu i 

oddawaniu ich pod zarząd Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Jednocześnie 

postanowiono o zabezpieczenia odpowiedzialności z majątku poprzez ustanowienie jego 

sekwestru, który obejmował dochody czasowe i dożywotnie (art. 2). Ponadto zarówno 

właścicielowi zasekwestrowanego majątku, jak i jego rodzinie, zabronione było 

zamieszkiwanie w tych dobrach. Jednakże dla najbliższych, którzy nie mieli udziału w 

„zaburzeniach”, mogły być przeznaczane na utrzymanie pewne części czystego dochodu, 

które pozostawałyby do dyspozycji tych osób po uprzednim zaspokojeniu wszystkich 

koniecznych do poniesienia opłat i wydatków przeznaczonych na zarząd dobrami (art. 9)840. 

Rada Administracyjna, na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 1863 r., ogłosiła powyższy dekret 

Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu dla jego właściwego wykonania, a zarazem podała 

go do powszechnej wiadomości przez ogłoszenie w pismach publicznych841. 

W dniu 13 stycznia 1864 r. Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu wydała 

instrukcję, w której uszczegółowiła powyższe zarządzenie namiestnika i określiła, w jaki 

sposób władze gubernialne powinny zajmować majątki oraz nimi administrować. Rząd 

Gubernialny miał za zadanie czuwać, aby każdorazowo przy zaprowadzaniu sekwestru prawa 

osób trzecich nie doznały uszczerbku (art. 9). Do procedury sekwestracyjnej powołani byli 

 
839 Ibidem, s. 329–330, 332. 
840 Rozporządzenie co do rozciągania sekwestru do ruchomego i nieruchomego majątku osób, które przyjęły 

czynny udział w zaburzeniach, [w:] Zbiór przepisów administracyjnych…, s. 195, 197–199. Zob. też J.P. 

Kaczkowski, op. cit., s. 155–156. 
841 J.P. Kaczkowski, op. cit., s. 156. 
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Assesorzy Ekonomiczni Okręgowi, którzy działali z upoważnienia poszczególnych Rządów 

Gubernialnych (art. 11)842. 

W sprawie konfiskaty została utworzona w Petersburgu, na skutek inicjatywy 

namiestnika Królestwa, specjalna komisja pod przewodnictwem tajnego radcy ks. Pawła 

Gagarina, która orzekła, iż kara konfiskaty ma być stosowana wobec przestępców 

politycznych w Królestwie. Decyzja ta została zatwierdzona przez Aleksandra I, o czym 

minister wojny Dmitrij Aleksiejewicz Milyutin poinformował Berga odezwą z dnia 5 lutego 

1864 r. Z kolei namiestnik zawiadomił otrzymaną decyzję komisjom wojenno-śledczym w 

drodze cyrkularza z dnia 4 marca 1864 r.843 

W związku z tym, że nie został on właściwie zrozumiany i sekretarz stanu przy Radzie 

Administracyjnej nie otrzymał wiadomości o licznych konfiskatach, a władze wojskowo-

policyjne same zaczęły wdrażać w życie konfirmacje konfiskat, w dniu 29 sierpnia 1864 r. 

namiestnik rozesłał cyrkularz do naczelników okręgów wojennych o wykonaniu konfiskaty 

majątków. Na jego podstawie kompetencja w sprawie stosowania tej kary należała do 

polowych sądów wojennych (art. 1). Działalność wszelkich władz wojskowo-policyjnych 

miała ograniczać się jedynie do zawiadamiania o wykonaniu konfiskat Sekretarzowi Stanu 

przy Radzie Administracyjnej (art. 2)844. 

Wszystkie rozpoczęte sprawy namiestnik polecił niezwłocznie przesłać komisji 

skarbowej. W tym celu miały być dostarczone generał-policmajstrowi w Królestwie 

szczegółowe listy osób skazanych na karę konfiskaty zarówno wskutek odezw naczelników 

sztabów stacjonujących w Królestwie, jak i z decyzji naczelników okręgów wojennych z tym 

zastrzeżeniem, aby generał-policmajster był niezwłocznie zawiadamiany o wszystkich 

konfirmacjach połączonych z konfiskatą, a następnie przekazywał te informacje sekretarzowi 

stanu. Ponadto namiestnik, chcąc zachować ścisłą kontrolę nad działalnością władz cywilnych 

Królestwa, polecił powiatowym naczelnikom wojennym, aby ci, do dnia 1 listopada 1864 r., 

dostarczyli generał-policmajstrowi wiadomości co do wszystkich wykonanych do tej daty 

konfiskat oraz aby podobne raporty przez nich składane były generał-policmajstrowi na 1. 

dzień każdego miesiąca według wzoru, który załączony był przy okólniku. Na podstawie tych 

danych generał-policmajster sporządził listę osób, które zostały skazane na karę konfiskaty 

 
842 Instrukcja w jaki sposób Rządy Gubernialne winny śledzić, zajmować na Skarb i administrować funduszami 

osób, których majątki sekwestrowi ulegać mają, [w:] Zbiór przepisów administracyjnych…, s. 201, 211, 213. 

Zob. też J.P. Kaczkowski, op. cit., s. 156. 
843 J.P. Kaczkowski, op. cit., s. 156. 
844 Cyrkularz dotyczący porządku w jakim mają być wprowadzone w wykonanie konfirmacye o konfiskacie 

majątków, [w:] Zbiór przepisów administracyjnych…, s. 215. Zob. też J.P. Kaczkowski, op. cit., s. 157. 
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majątku. Według danych za 1864 r. do dnia 1 stycznia 1865 r. orzeczono 1660 konfiskat. 

Okazało się jednak, że z tej liczby większość skazanych nie posiadała żadnego majątku, a 

tylko w 78 przypadkach wykryto drobne własności, których wartość do końca 1864 r. nie 

została ustalona. Ze sprawozdania komisji skarbowej za 1865 r. wynika, że Królestwie 

Polskim, za przestępstwa polityczne popełnione w związku z powstaniem styczniowym, 

skazano łącznie 6491 osób, z czego 6186 na konfiskatę majątku, a w 305 przypadkach 

orzeczono sekwestr845. 

W dniu 27 października 1864 r. car Aleksander II wydał ukaz, który stanowił wyraz 

rosyjskich represji wobec Kościoła katolickiego, któremu zarzucano, a zwłaszcza 

zakonnikom, czynny udział w powstaniu styczniowym. W preambule tego ukazu wprost 

określono, że klasztory katolickie udzielały poparcia polskim bandom powstańczym, a nawet 

ich członkowie rekrutowali się w ich szeregi. Wszystkie te klasztory rzymskokatolickie w 

Królestwie podlegały natychmiastowemu zamknięciu (art. 2). Ukaz postanawiał także, iż: 

„Ażeby zwrócić duchowieństwo zakonne do właściwych jego obowiązków, odpowiednich 

stanowi zakonnemu, tudzież aby trwale i jednostajnie zabezpieczyć pozostałe w Królestwie 

Polskim Rzymsko-Katolickie klasztory i inne […] potrzeby Rzymsko-Katolickiego 

duchowieństwa, wszystkie majątki nieruchome należące do klasztorów męskich i żeńskich 

[…] przechodzą w zawiadywanie Skarbu […]” (art. 18)846. 

W dniu 20 czerwca 1867 r. car wydał ukaz, w którym rozkazał zaniechać poszukiwań 

majątków, zarówno ruchomych, jak i nieruchomych, należących do powstańców 

styczniowych, które miałyby zostać skonfiskowane, a nie zostały dotąd przejęte na rzecz 

skarbu. Aleksander II motywował to działanie „przywróceniem obecnie spokojności i 

porządku w Królestwie Polskim”, a także wyświadczeniem łaski krewnym i spadkobiercom 

„przestępców”. Namiestnik Berg zakomunikował ten ukaz Radzie Administracyjnej w dniu 

25 czerwca 1867 r. celem jego właściwego wykonania847. 

Warto jednak odnotować, że, w przeciwieństwie do powstania listopadowego, w 

czasie zrywu styczniowego nie doszło do znacznego uszczuplenia własności ziemiańskiej w 

Królestwie ze względu na stosunkowo nieznaczny udział ziemian w tej insurekcji. Według 

sprawozdania Komisji Przychodów i Skarbu z 1865 r. władze rosyjskie zidentyfikowały 

 
845 J.P. Kaczkowski, op. cit., s. 157–158. 
846 DPKP, t. 62, Warszawa 1864, s. 406–419. Istnieją poważne wątpliwości co do zakresu i rzeczywistego 

charakteru konfiskaty/sekwestru majątków klasztornych. Więcej na ten temat zob. W. Uruszczak, Konfiskata czy 

sekwestr nieruchomości klasztornych w Królestwie Polskim w 1864 r.?, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, t. 

25, nr 3, s. 4 i n. 
847 DPKP, t. 67, Warszawa 1867, s. 223. Zob. też J.P. Kaczkowski, op. cit., s. 158–159. 
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jedynie 28 właścicieli większych nieruchomości, z czego 20 przypadało na majątki miejskie 

w Warszawie. Przykładem konfiskaty jednego z największych obiektów był pałac Andrzeja 

Zamoyskiego, z którego oddano strzały w kierunku hr. Berga. Efektem tego incydentu było 

oddanie nieruchomości pod zarząd wojskowy, aby stało się to swoistym memento dla 

mieszkańców miasta848. 

Na obszarze Królestwa Polskiego, w latach 1865–1870, rozdano łącznie 356 

folwarków oraz 109 nadań leśnych849. 

 

Dużo gorzej sytuacja wyglądała w zachodnich guberniach Cesarstwa Rosyjskiego, gdy 

generał-gubernatorem został Michaił Murawjow, który obejmował swym władztwem 6 

guberni położonych na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: wileńskiej, 

kowieńskiej, grodzieńskiej, witebskiej, mińskiej, mohylewskiej oraz od września 1863 r. 

także augustowskiej. Gubernator kowieński Siergiej Engelhardt już w czerwcu 1863 r. wydał 

szereg zarządzeń mających na celu nakładanie sekwestrów na nieskonfiskowane majątki 

należące do miejscowej szlachty. Jednocześnie na rozkaz gubernatora powiatowe i miejskie 

organa policji zostały zobowiązane do poszukiwania majątków należących do insurgentów. 

Podobne działania podejmowali inni gubernatorzy. Pod koniec czerwca gubernator 

mohylewski Aleksander Pietrowicz Bieklemiszew zwrócił się z prośbą do gubernatora 

kowieńskiego o odszukanie majątków mogących należeć do 144 uczestników powstania 

styczniowego, wśród których znaleźli się także przedstawiciele lokalnego ziemiaństwa. W 

sierpniu 1863 r. analogiczne działania zostały przedsięwzięte przez gubernatora mińskiego 

Andrieja Kożewnikowa, którego urzędnicy sporządzili listę 88 ziemian850. 

Generał-gubernator Murawjow wezwał do powrotu z zagranicy właścicieli ziemskich, 

którzy ukrywali się w związku z oskarżeniem ich o uczestnictwo w powstaniu styczniowym, 

zakreślając termin do 15 listopada 1863 r. Po jego upływie miała rozpocząć się akcja 

konfiskacyjna majątków należących do powstańców. M.in. z powodu niewywiązania się z 

tych rozkazów, w grudniu 1863 r. dokonano zajęcia dóbr ziemskich należących do hrabiego 

Jana Tyszkiewicza o wartości kilkunastu milionów rubli851. 

 
848 J. Iwaszkiewicz, Wykaz…, s. 10. 
849 A. Suligowski, op. cit., s. 19. 
850 M. Tarkowski, Polacy na Litwie…, s. 294–295. 
851 Ibidem, s. 308–309. 
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Murawjow już w trakcie powstania styczniowego zaczął tworzyć lokalną, drobną 

własność rosyjską poprzez osiedlanie miejscowych chłopów bezrolnych, głównie 

pochodzenia rosyjskiego. Pisał o tym w memoriale z dnia 14 stycznia 1864 r. do cara 

Aleksandra II. Jednocześnie z guberni zachodnich miała być wysiedlana polska szlachta 

zaściankowa wraz z całymi rodzinami, a nawet wsiami, do wewnętrznych guberni rosyjskich, 

a w praktyce w większości na Syberię. Postulaty dotyczące wysiedleń Polaków zostały 

zawarte w piśmie z dnia 23 września 1863 r.852 

W warunkach trwającego powstania styczniowego dla organów administracji 

Cesarstwa Rosyjskiego istotną kwestią było pozyskiwanie zaopatrzenia dla wojsk 

uczestniczących w tłumieniu zrywu. Jednym ze sposobów uzupełniania braków 

aprowizacyjnych stało się czerpanie dochodów, głównie w naturze, ze skonfiskowanych oraz 

zasekwestrowanych majątków powstańców. Pojawiały się tutaj jednak liczne komplikacje, 

które były usuwane przez zarządy właściwych izb dóbr państwowych, które zasięgały opinii 

gubernatorów. Np. we wrześniu 1864 r. gubernator wileński Stiepan Paniutin, uznając prawa 

dzierżawców majątków ziemskich, skonfiskowanych Ciechanowiszek oraz 

zasekwestrowanego Galino, odrzucił wniosek jednego z dowódców wojskowych, których 

chciał mieć możliwość zaspokojenia potrzeb swojej jednostki z dochodów wypracowanych 

przez te gospodarstwa853. 

Od połowy 1865 r., realizowany był plan rusyfikacji dawnych ziem polskich w 

oparciu nie o wielką szlachtę obszarniczą, lecz średnich właścicieli ziemskich. Chodziło 

przede wszystkim o ściągnięcie do prowincji kresowych rosyjskich urzędników cywilnych i 

wojskowych. Formalne założenia tego przedsięwzięcia regulowała instrukcja z dnia 23 lipca 

(5 sierpnia) 1865 r., firmowana przez Ministerstwo Dóbr Państwowych, a następnie 

zatwierdzona przez Aleksandra II854. Majątki przechodzące na jej podstawie w ręce rosyjskich 

właścicieli były określane jako tzw. majątki instrukcyjne. Większość z nich została 

wytypowana przez urzędników ministerstwa do sprzedaży jako własność rosyjskiego skarbu 

państwa, jednak na tej podstawie sprzedawano także dobra ziemskie, uprzednio 

skonfiskowane powstańcom styczniowym. Majątki instrukcyjne stanowiły szczególną formę 

ograniczonej własności ze względu na fakt, iż nie można było ich zbyć bez zgody 

 
852 W. Schmidt, op. cit., s. 12–13. 
853 M. Tarkowski, Polacy na Litwie…, s. 310. 
854 W. Schmidt, op. cit., s. 19–20. 
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Ministerstwa Dóbr Państwowych, jak również zastawiać, wydzierżawiać czy przekazywać w 

drodze spadku Polakom i Żydom855. 

Kolejnym przejawem prowadzenia polityki rusyfikacyjnej w guberniach zachodnich 

Cesarstwa Rosyjskiego był carski ukaz z dnia 10 grudnia 1865 r.856, który nie tylko zabraniał 

sprzedaży nieruchomości w 9 guberniach zachodnich „osobom polskiego pochodzenia”, lecz 

również ograniczał prawa osób, którym uprzednio zasekwestrowano majątki. Mogły one 

jedynie w ciągu 2 lat od wejścia w życie tego aktu sprzedać swoje dobra, ale jedynie osobom 

„rosyjskiego pochodzenia”, w dodatku z zastrzeżeniem wyznania prawosławnego bądź 

protestanckiego857. 

Majątki, których prawowici właściciele nie zdążyli lub nie mogli zlikwidować, były 

sprzedawane przez rząd Rosjanom. Represje, jakie dotknęły polską szlachtę na tym obszarze 

za jej działania patriotyczne, a także generalna rusyfikacja kraju stały się celami akcji władz 

rosyjskich, które były systematycznie realizowane858. Murawjow postrzegał politykę wobec 

Polaków zamieszkałych w północno-zachodnich prowincjach Cesarstwa Rosyjskiego jako 

swoistą misję. W swoich pamiętnikach wspominał, iż: „Rosja upomniała się o własność 

swoją, która przez dziesiątki lat haniebnie zamieniała się w prowincje polskie […]”859. 

W lutym 1866 r. Izba Dóbr Państwowych w Kownie sprawowała zarząd nad 66 

skonfiskowanymi wcześniej majątkami ziemskimi. Wśród nich znajdował się m.in. należący 

do Jakuba Gieysztora Ignacogród, składający się z 9 dziesięcin ziemi zagrodowej, 148 

dziesięcin ziemi ornej, 64 dziesięcin łąk oraz 265 dziesięcin lasów. Majątek generował roczny 

dochód w wysokości 816 rubli860. 

W 1866 r. w Kraju Północno-Zachodnim można było zauważyć symptomy 

odchodzenia od dotychczasowej polityki w zakresie sekwestracji majątków. Nowy generał-

gubernator wileński Konstantin von Kaufman wydał w dniu 19 stycznia 1866 r. okólnik, na 

podstawie którego podlegli mu gubernatorzy mieli możliwość wydawania rozporządzeń, 

zgodnie z którymi urzędnicy administracji rosyjskiej zostali uprawnieni do zamiany 

 
855 J. Danieluk, Majątki instrukcyjne na ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Stan badań oraz 

postulaty badawcze, „Rocznik Lituanistyczny” 2017, t. 3, s. 240–241. 
856 Tzw. dekret grudniowy. 
857 J. Smykowski, Ukaz z 10 XII 1865 r. i jego konsekwencje dla stanu posiadania ziemiaństwa polskiego w 

zachodnich guberniach Imperium Rosyjskiego, [w:] Wilno i Kresy Północno-Wschodnie. Materiały II 

Międzynarodowej Konferencji w Białymstoku 14–17 IX 1994 r. w czterech tomach, t. 1, red. E. Feliksiak, A. 

Mironowicz, Białystok 1996, s. 112. 
858 A. Parczewski, Uwagi nad kodyfikacją prawa cywilnego w Polsce, „Rocznik Prawniczy Wileński” 1925, R. 

1, s. 45–46. 
859 Pamiętniki Michała Mikołajewicza „Wieszatela” 1863–1865, tłum. J. Czubek, Kraków 1902, s. 78. 
860 M. Tarkowski, Polacy na Litwie…, s. 296. 
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sekwestru na areszt dóbr ziemskich. Pozwoliło to na wstrzymanie sprzedaży nieruchomości 

administrowanych przez skarb monarchii lub też obniżenie ich wartości. Ponadto właściciele 

majątków ziemskich, którzy zostali uniewinnieni od zarzutów popełnienia przestępstw 

politycznych, mogli występować z roszczeniami odszkodowawczymi do rosyjskich 

urzędników. Sekwestr był możliwy jedynie po uprzednim zatwierdzeniu stosownej decyzji 

przez generał-gubernatora861. 

W 1867 r. pojawił się problem związany z konfiskowaniem majątków, których 

właścicielami byli wstępni osób skazanych za udział w powstaniu styczniowym. W 

Petersburgu ukształtowały się dwie opozycyjne względem siebie grupy. Niektórzy 

członkowie rosyjskiego Komitetu Ministrów uważali, iż moc obowiązująca aktów prawnych 

dotyczących konfiskaty powinna zostać rozciągnięta na nieruchomości należące do rodziców 

powstańców, nawet jeśli znajdowały się one na obszarze Królestwa Polskiego. Cesarz 

Aleksander II stanął jednak po stronie drugiej frakcji, która uznawała, że majątki położone 

poza granicami guberni zachodnich, a należące do rodziców buntowników, pozostawały poza 

procedurą konfiskacyjną862. 

Po nieudanej próbie zamachu na cara Aleksandra II w Paryżu w dniu 6 czerwca 1867 

r. dokonanej przez Antoniego Berezowskiego jeszcze bardziej zaostrzono ustawodawstwo 

względem powstańców. W dniu 23 lutego 1868 r. Senat Rządzący uchwalił przepisy 

uniemożliwiające przejmowanie majątków przez „politycznie podejrzanych” spadkobierców, 

a w dniu 21 stycznia 1869 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zabroniło przekazywania 

zadłużonych majątków wierzycielom – Polakom w czasowe władanie863. 

Ogólnie, na podstawie zarządzeń, dekretów i ukazów, tytułem przymusowej sprzedaży 

majątków ziemskich, w latach 1866–1873, w guberniach: wileńskiej, grodzieńskiej i mińskiej 

objęto 209 posiadłości na ogólną sumę 288 239 dziesięcin864. Łącznie licząc od 1863 r., nie 

uwzględniając guberni kowieńskiej, ludności polskiej skonfiskowano w sumie 467 380 

dziesięcin865. 

 
861 Ibidem, s. 333–334. 
862 Ibidem, s. 299. 
863 D. Beauvois, Trójkąt Ukraiński…, s. 486. 
864 Ibidem, s. 30. 
865 J. Iwaszkiewicz, Wykaz…, s. 11–12. Bohdan Cywiński podawał, że na ziemiach białoruskich bezpośrednio po 

insurekcji skonfiskowano ok. 200 majątków ziemskich, a 140 zasekwestrowano, co oznaczało łączną 

powierzchnię ok. 400 tys. hektarów. B. Cywiński, Obok Orła znak Pogoni. Wokół powstania styczniowego na 

Litwie i Białorusi, Kraków 2013, s. 135. 
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Istotną dysproporcję w zakresie konfiskowanych majątków dało się zaobserwować na 

Ukrainie, gdzie polityka władz rosyjskich nie była tak represyjna i efektywna. W rezultacie 

zajęto jedynie 144 majątki o łącznej powierzchni ok. 150 000 dziesięcin, z czego ponad 

połowa przypadała na Wołyń866. 

Należy zwrócić uwagę na ciekawe zależności, które ilustrowały pewien paradoks 

związany ze stosowaniem przez rosyjskiego zaborcę konfiskaty w stosunku do polskich 

powstańców. Przede wszystkim na obszarze Królestwa Polskiego, gdzie insurekcja 

styczniowa się rozpoczęła, trwała dłużej i miała bardziej intensywny przebieg niż w 

guberniach zachodnich Cesarstwa, kary majątkowe uderzające w powstańców były 

stosunkowo nieliczne867. 

Powodem tego stanu rzeczy był fakt, iż, odmiennie niż w przypadku zrywu 

listopadowego, baza powstania styczniowego rekrutowała się głównie spośród ludzi 

uboższych, nieposesjonatów, a więc mogących stracić na konfiskatach relatywnie niewiele. Z 

kolei w guberniach zachodnich Rosji ruch ten opierał się w dalszym ciągu na ludności 

posiadającej znaczne areały ziemskie868. W związku z tym także nie ulega wątpliwości, iż to 

drobna szlachta oraz ziemiaństwo należały do klas najbardziej poszkodowanych majątkowo 

wskutek represji popowstaniowych. Bezsprzecznie ich przedstawiciele stanowili 

przeważającą większość spośród ok. 15 tys. ludzi, którzy stawali przed komisjami śledczymi i 

sądami polowymi na Litwie i Białorusi. Na tych obszarach wobec szlachty wydano bez sądu 

3497 decyzji, korzystając z trybu administracyjnego, orzekając nadzór, konfiskatę oraz 

kontrybucje. 12355 osób skazano w drodze wyroku sądowego i wysłano na Sybir869. 

Wprawdzie po powstaniu styczniowym stopniowo zaczęto odchodzić od wydawania 

aktów prawnych przewidujących konfiskaty, jednakże nie oznaczało to radykalnej zmiany 

polityki rosyjskiej, zorientowanej na rusyfikację ziem polskich, przede wszystkim kresowych. 

W latach 70. i 80. XIX w. władze carskie wydały kilkadziesiąt aktów prawnych, które 

 
866 D. Beauvois, Trójkąt Ukraiński…, s. 474, 482.  
867 M. Drewicz, Wywłaszczenia polskich majątków pod zaborem rosyjskim jako „status quo” w II i III 

Rzeczpospolitej, „Saeculum Christianum” 2010, nr 17, z. 1, s. 251. 
868 Franciszek Rawita-Gawroński obliczył, że stosunek konfiskat areałów ziemskich po powstaniu listopadowym 

do powstania styczniowego na obszarze guberni: wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej ma się jak 8,4:1, a 

gospodarstw – 11,3:1. Dwie przyczyny legły u podstaw takich różnic – „silniejsza i głębsza idea jedności i 

wspólności państwowej, jaka ożywiała społeczeństwo kresowe w r. 1831, a większa ostrożność we wzięciu 

udziału w powstaniu w r. 1863”. F. Rawita-Gawroński, Konfiskata ziemi polskiej przez Rosję po roku 1831 i 

1863, Kraków-Warszawa 1917, s. 41–43. 
869 J. Sikorska-Kulesza, op. cit., s. 95. 
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uderzały w ludność polską870. Mimo to w dniu 11 maja 1873 r. car Aleksander II polecił jak 

najszybsze zakończenie wszelkich spraw o konfiskaty majątków w guberniach zachodnich 

Imperium Rosyjskiego oraz zabronił wszczynania nowych postępowań871. Ponadto ukazem z 

dnia 6 lutego 1876 r. rosyjski monarcha zabronił orzekania przez sądy konfiskaty składników 

majątkowych położonych na ziemiach litewsko-białoruskich872. 

Nadal podstawą postępowania w sprawach o konfiskaty był dekret grudniowy z 1865 

r., którego interpretacja została rozszerzona poprzez memoriał nowego generał-gubernatora 

kijowskiego Aleksandra Romanowicza Drentelna do ministra spraw wewnętrznych Rosji 

Nikołaja Pawłowicza Ignatiewa z dnia 21 stycznia 1882 r. Wszelkie czynności prawne, które 

byłyby przedsiębrane wbrew temu aktowi, miały być z urzędu unieważniane. Polak lub Żyd, 

który zawarłby umowę niezgodą z prawem, miał płacić 10-krotność stempla szacunkowego. 

Ponadto majątek bezprawnie sprzedany, oddany w dzierżawę czy zarząd, dostawał się 

najpierw w opekunskoje uprawlenije, a później poddawany był licytacji873. 

W dniu 27 grudnia 1885 r. został wydany ukaz zakazujący zastawiania i dzierżawienia 

posiadłości ziemskich przez „osoby katolickiego wyznania i polskiego pochodzenia” 

zamieszkujących 9 guberni zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego874. Dopiero wiosną 1905 r. 

dały się zaobserwować pewne tendencje odwrotne, gdy władze carskie zezwoliły na 

transakcje sprzedaży i kupna ziemi między Polakami875. 

Wywłaszczenie ziemiaństwa przeprowadzane przez władze rosyjskie miało podwójny 

wymiar antypolski. Z jednej strony utrata możliwości posiadania ziemi i jej dziedziczenia 

oznaczała tragedię osobistą z finansowego punktu widzenia, gdyż faktycznie utrudniała 

możliwość samodzielnego bytu materialnego. Z drugiej zaś oznaczała degradację społeczną, 

 
870 Janusz Iwaszkiewicz i Henryk Mościcki podkreślili, że kwestia konfiskat i sekwestrów po 1863 r. stanowi 

jednej z „najpilniejszych” tematów do opracowania. J. Iwaszkiewicz, H. Mościcki, Przegląd badań nad dziejami 

Litwy po rozbiorach (do r. 1905), [w:] Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Wilnie 17-20 

września 1935 r., t. 1, Referaty, red. F. Pohorecki, Lwów 1935, s. 51. 
871 Wysoczajsze utwierżdzionnoje położenije Komiteta Ministrow, objawliennoje Senatu uprawljajuszczim 

Ministerstwom Justicii 6 ijunja – O priekraszczenii po Zapadnym gubernijam wsiech proizwodiaszczichsja 

jeszczo dieł o konfiskacii imienij po mjatieżu 1865 goda i niewczinanii wpried nowych konfiskacionnych po 

siemu mjateżu dieł, PSZ (sobr. 2), t. 48, cz. 1, nr 52255, Sanktpeterburg 1876, s. 644. 
872 Wysoczajsze utwierżdzionnoje położenije Komiteta Ministrow, objawliennoje Senatu Ministrom 

Gosudarstwiennych Imuszczestw 17-go togo że fewralja – O wydacze kak władielcam imienij, oswobożdzionnych 

ot konfiskacii, tak i bywszim władielcam (ili ich nasliednikam) okonczatelno konfiskowanych imienij, 

razreszennych po sim imienijam wykupnych ssud, okonczatielno niepostupiwszych w kaznu, PSZ (sobr. 2), t. 51, 

cz. 1, nr 52255, Sanktpeterburg 1878, s. 109. Zob. też M. Tarkowski, Polacy na Litwie…, s. 301–302. 
873 S. Krzemiński, op. cit., s. 224. 
874 B. Starzec, Problem rewindykacji w II Rzeczypospolitej dóbr objętych konfiskatą po powstaniu styczniowym 

przez rządy carskie, „Zeszyty Prawnicze” 2009, t. 9, nr 2, s. 86. 
875 W. Studnicki, Przewroty i reformy agrarne Europy powojennej i Polski, Warszawa 1927, s. 248. 
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eliminację z klasy szlacheckiej, gdyż ziemia stanowiła źródło prestiżu, a także wyznaczała jej 

status876. 

Wraz z utratą mocy obowiązującej przez KKGiP formalnie zakończyła się epoka 

stosowania na ziemiach polskich konfiskaty sensu stricto jako kary mającej na celu arbitralne 

pozbawienie całości majątku skazanego, zwykle na rzecz obcego państwa. Edmund 

Krzymuski twierdził, że konfiskatę zarzucono ze względu na fakt, iż była ona karą „za mało 

osobistą”877. 

Warto nadmienić, że do 1906 r., a więc do wprowadzenia elementów monarchii 

parlamentarnej, nie istniał w Rosji żaden formalny podział kompetencji prawodawczych 

monarchy oraz podległych mu organów i instytucji państwowych. Do tego momentu to od 

osobistej decyzji cara, w myśl zasady samodzierżawia, zależały nie tylko stanowienie 

wszystkich ustaw czy decydowanie o szeroko pojętej polityce personalnej i wielu innych 

sprawach, a także postanowienia o zastosowaniu kary konfiskaty majątku878. 

 

2.4. Przepadek na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego na gruncie rosyjskiego kodeksu 

karnego z 1903 r. 

 

Rosyjski Kodeks Tagancewa (KT) z 1903 r.879 w art. 36 stanowił, iż odebraniu 

podlegają przedmioty, których ustawa zabrania: wyrabiać, sprzedawać, rozpowszechniać, 

mieć przy sobie lub przechowywać. Jeżeli KT nie przewidywał dla nich innego 

przeznaczenia, miały one ulegać zniszczeniu albo przejęciu na rzecz skarbu. Pieniądze 

 
876 M. Ustrzycki, Ziemianie polscy na kresach 1864–1914. Świat wartości postaw, Kraków 2006, s. 154.  
877 E. Krzymuski, System prawa karnego ze stanowiska nauki i trzech kodeksów, obowiązujących w Polsce, t. 1, 

Część ogólna, Kraków 1921, s. 198. 
878 G. Smyk, Instrumentalizacja procesu legislacyjnego w carskiej Rosji i jej wpływ na specyfikę rosyjskiego 

systemu źródeł prawa, CPH 2013, t. 65, z. 2, s. 147–148. 
879 Kodeks karny został wprowadzony na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, a więc i w jego zachodnich guberniach 

(dawnych ziemiach polskich), w 1903 r. W praktyce wprowadzona została jedynie jego część ogólna wraz z 

częścią artykułów dotyczących przestępstw politycznych i religijnych. W 1915 r. niemieckie władze okupacyjne 

mylnie sądząc, że na zajętych przez nie terenach byłego Królestwa Polskiego obowiązuje w całości ten kodeks, 

„potwierdziły”, zgodnie z zasadami konwencji międzynarodowych, jego moc obowiązującą na obszarze 

Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego. Rozporządzeniem Tymczasowej Rady Stanu z dnia 7 sierpnia 

1917 r., został on wprowadzony, z pewnymi zmianami i uzupełnieniami, jako tymczasowy na obszarze 

Generalnych Gubernatorstw Warszawskiego i Lubelskiego (art. 1). Dziennik Urzędowy Departamentu 

Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, nr 1, Warszawa 1917, s. 24–30. Kodeks karny 

z 1903 r. obowiązywał następnie w II RP na obszarze dawnego Królestwa Polskiego oraz Kresach Wschodnich 

aż do wydania jednolitego kodeksu karnego z 1932 r., obejmującego swoją właściwością całość ziem II 

Rzeczypospolitej. K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2015, s. 274–275; J. Koredczuk, Zaborcze 

kodyfikacje prawa karnego materialnego w Polsce w okresie przejściowym w latach 1918–1932, [w:] Okresy 

przejściowe. Ustrój i prawo, red. J. Przygodzki, Wrocław 2019, s. 151–152. 
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uzyskane z tego tytułu były przeznaczane na „urządzenie miejsc zamknięcia”. Na tych 

samych zasadach odebrano i niszczono lub przelewano do skarbu przedmioty, które były 

przeznaczone lub miały służyć popełnieniu przestępstwa, z tym że, poza obligatoryjnymi 

przypadkami wskazanymi w ustawie, decyzja w tej sprawie należała do swobodnego uznania 

sądu880. 

W oryginalnym komentarzu do powyższego przepisu można przeczytać, że ustawa 

pod pojęciem winowajcy rozumiała nie tylko bezpośredniego sprawcę czynu zabronionego, 

lecz również współuczestników czy pomocników. Faktycznie orzekany przepadek był 

rozumiany dwojako: po pierwsze jako służący policyjnym środkom bezpieczeństwa, a po 

drugie jako swego rodzaju grzywna. Nie mógł on być jednak orzekany arbitralnie, a jedynie 

na podstawie wyraźnego przepisu ustawowego881. 

Istotne novum, jakie wprowadził KT w kontekście funkcjonowania instytucji 

przepadku, ujęte zostało w art. 38, który zakładał stosowanie tej kary również w przypadku 

uniewinnienia oskarżonego, zwolnienia go od kary, a także w przypadku umorzenia lub 

zawieszenia postępowania karnego882. W praktyce zatem sankcja ta zaczęła nabierać 

charakteru administracyjno-zabezpieczającego, gdyż pozostawała odseparowana i niezależna 

od osoby sprawcy charakteru czynu zabronionego. Już wówczas budziło to istotne 

wątpliwości i kontrowersje. 

Wacław Makowski, jeden z największych przeciwników powyższych zmian, twierdził 

nawet, że tego rodzaju uregulowanie stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawa 

karnego, gdy np. dotyczy osoby uniewinnionej i wówczas trudno mówić o jakiejkolwiek 

odpowiedzialności karnej. Inaczej należało jednak postępować w sytuacji, gdy sprawca 

okazał się być niepoczytalny, uciekł lub też nastąpiło przedawnienie karalności. Makowski 

argumentował to następującymi przykładami. Dom, który został wybudowany wbrew 

zasadom sztuki inżynierskiej i nie nadawał się do zamieszania, musi zostać zabezpieczony. 

Podobnie jak siekiera, której użyto do zabójstwa, musi zostać skonfiskowana – nawet jeśli 

sprawca znajdował się w stanie niepoczytalności883. 

 
880 Kodeks posługiwał się rozproszonym nazewnictwem („odebranie”, „konfiskata” „przepadek”), mając jednak 

w praktyce na myśli tę samą kategorię prawną, jaką był przepadek. N. Tagancew, Kodeks karny (22 marca 1903 

r.), t. 1, Zasady ogólne, tłum. J. Dąbrowo, R. Lobman, Warszawa 1921, s. 37–38. Zob. też. E. Krzymuski, op. 

cit., s. 242. 
881 N. Tagancew, op. cit., s. 39. 
882 Ibidem, s. 38. 
883 W. Makowski, Prawo karne. Część ogólna. Wykład porównawczy prawa karnego austriackiego, 

niemieckiego i rosyjskiego, obowiązującego w Polsce, Warszawa 1920, s. 387. 
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Z kolei Władysław Borowski zaliczał „konfiskatę przedmiotów zabronionych lub 

służących do spełnienia przestępstwa” nie do kar zasadniczych ani nawet dodatkowych, lecz 

do przedmiotowych skutków czynów bezprawnych. Uważał on je za obiektywne 

konsekwencje, będące efektem pogwałcenia istniejącego porządku prawnego, wobec czego 

powinno nastąpić tzw. restitutio in integrum. Borowski uważał, że tego rodzaju konfiskata, 

będąca w praktyce przepadkiem, ma w dużym stopniu charakter zapobiegawczy, gdyż jest 

stosowana niezależnie od wymierzonej kary884. 

W części szczególnej KT można było znaleźć szereg przepisów, na podstawie których 

sąd musiał orzec konfiskatę (przepadek). Dotyczyło to: leków wyrabianych, 

przechowywanych lub sprzedawanych bez zezwolenia (art. 199 w zw. z art. 197 i 198885), 

sztucznych substancji, produktów i napojów przechowywanych, wytwarzanych lub 

przewożonych wbrew przepisom (art. 215), podrobionych herbat (art. 216 i 217), broni 

produkowanej bez wymaganego zezwolenia (art. 223), prochu nieprawidłowo 

przechowywanego poza składem (art. 226), zabronionych narzędzi połowu (art. 246) i 

polowania (art. 247), a także równowartości nielegalnie wykarczowanych pni lub korzeni (art. 

258)886. Przepadek mógł objąć również ofiary zebrane bez należytego pozwolenia oraz pod 

fałszywą formą kwestowania. Były one wówczas przekazywane na rzecz właściwego 

kościoła, klasztoru czy instytucji, na które zbierano datki, a jeśli wskazanie przedmiotu 

kwesty było zmyślone – na rzecz miejscowych instytucji pobożnych (art. 277)887. 

Przepadek obejmował także liczną kategorię czynów zabronionych w sprawach o 

przygotowanie lub opublikowanie druków o treści przestępnej, kiedy sąd miał także 

możliwość czasowego albo trwałego zawieszenia funkcjonowania czasopisma oraz 

zamieszczenia wyroku sądowego w najbliższym numerze periodyku (art. 309)888. W kwestii 

interpretacji tego przepisu, w dniu 24 listopada 1932 r., wypowiedział się SN, który 

stwierdził, że, oba te ostatnie środki mają charakter kar dodatkowych, a nie środków 

zabezpieczających, a więc mogą być one nałożone jedynie w przypadku wydania wyroku 

 
884 W.M. Borowski, Zasady prawa karnego, t. 1, Część ogólna, Warszawa 1922, s. 302–303. 
885 Tagancew zwracał uwagę, że specjalna komisja doradcza Rady Państwa pierwotnie chciała przeznaczyć 

zajęte lekarstwa dla zakładów opieki społecznej, lecz ostatecznie powrócono do projektu komisji redakcyjnej, 

proponującej przekazać je szpitalom więziennym. N. Tagancew, Kodeks karny (22 marca 1903 r.), t. 3, Art. 

198–408, tłum. L. Konic, Warszawa 1922, s. 195. 
886 Kodeks karny z r. 1903 z uwzględnieniem zmian i uzupełnień obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w 

dniu 1 maja 1921 r., wyd. Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 1922, s. 73–74, 79, 82, 84, 90, 93. 
887 Ibidem, s. 99. 
888 Ibidem, s. 99, s. 110–111. 
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skazującego889. Co nie mniej istotne, a contrario, przepadek, na gruncie KT, nadal mógł 

zostać orzeczony jedynie jako kara dodatkowa. 

Pewien rodzaj przepadku groził również w sytuacji, gdy złoto i srebro w wyrobach lub 

sztabach  nie posiadały odpowiednich stempli, znaków, plomb, cech imiennych lub oznaczeń 

czy też takich, które były niższej próby od ustawowej. Przedmioty te miały zostać przekazane 

przez probiernię do mennicy celem przetworzenia ich na monety (art. 353)890. 

Co więcej, KT obok przepadku przewidywał swoistą karę uzupełniającą dla fałszerzy 

środków pieniężnych i państwowych papierów wartościowych (art. 436) w postaci nawiązki 

orzekanej na rzecz Skarbu Państwa – w wysokości równej wartości nominalnej puszczonych 

do obiegu falsyfikatów891. Środek ten stanowił formę odszkodowania, które miał ponieść 

sprawca za straty finansowe i gospodarcze spowodowane wskutek wpuszczenia na rynek 

sfałszowanych pieniędzy. Celem dochodzenia właściwego zadośćuczynienia ze strony 

instytucji niepublicznych osób prawnych musiałoby być wystosowanie właściwego 

powództwa cywilnego przeciwko przestępcy892. 

Przepadek statku groził za przestępstwo polegające na handlu niewolnikami (art. 501). 

Za oszustwo w postaci zbycia przedmiotu zakazanego przez prawo lub uzyskanego za 

pomocą przestępstwa następował obligatoryjny przepadek tej rzeczy albo pieniędzy 

otrzymanych przez sprawcę w drodze przestępczej transakcji (art. 592)893. Makowski stanął 

na stanowisku aprobującym to rozwiązanie. Nawet jeśli bowiem pokrzywdzony nie został 

ustalony albo też nie żądał on zadośćuczynienia, a nawet gdyby nie stała mu się krzywda 

materialna lub też, jako poniesiona przy spełnieniu tzw. przestępstwa urojonego (delictum 

putativum), nie zasługiwała na wynagrodzenie, państwo nie powinno dopuszczać do 

zatrzymania korzyści osiągniętych przez sprawcę i powinno mu je odebrać894. 

Za samowolny wyrąb lub kradzież drzewa z cudzego lasu groził przepadek drzewa na 

rzecz posiadacza lasu albo ściągnięcie jego równowartości, obliczanej według przepisanej 

taksy (art. 627 w zw. z art. 624). Z kolei za samowolne urządzanie w cudzej posiadłości leśnej 

 
889 Orzeczenie SN z dnia 24 listopada 1932 r., I K 1203/32, [w:] Ustawodawstwo prasowe. Zbiór ustaw, 

rozporządzeń i okólników oraz orzecznictwo sądów, t. 2, Suplement I, oprac. L. Zieleniewski, Warszawa 1934, 

poz. 65, s. 10. 
890 Kodeks karny z r. 1903…, s. 124. 
891 Ibidem, s. 146. 
892 W. Makowski, Prawo karne. O przestępstwach w szczególności. Wykład porównawczy prawa karnego 

austriackiego, niemieckiego i rosyjskiego, obowiązującego w Polsce, Warszawa 1924, s. 232. 
893 Kodeks karny z r. 1903…, s. 168, 208. 
894 W. Makowski, Kodeks karny obowiązujący tymczasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na ziemiach b. zaboru 

rosyjskiego, t. 2, Część XX–XXXVII k.k., Warszawa 1922, s. 375. 
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cegielni lub zakładzie przemysłowym ognioczynnym, bądź samowolne pędzenie w niej smoły 

lub dziegciu albo wypalanie potażu, węgli lub wapna, groził przepadek na rzecz posiadacza 

lasu zbudowanych i przygotowanych przez sprawcę urządzeń, jak również narzędzi i 

materiałów (art. 629)895. 

Za przestępstwo sprzedajności urzędnikowi odbierano przedmiot łapówki albo jej 

równowartość. Jeśli sąd uznał, że dar był wymuszony, zwracano go właścicielowi. Jeżeli zaś 

łapówka polegała na darowiźnie prawa majątkowego, uznawano ją za nieważną (art. 662)896. 

Z kolei za niedopełnienie obowiązków urzędniczych, polegających m.in. na niedozwolonym 

złożeniu kaucji umownej we własnym imieniu, swojej żony lub osoby podstawionej, miał być 

karany jej odebraniem (art. 683)897. 

Ze względu na rozciągnięcie obowiązywania KT na dawne ziemie Królestwa 

Polskiego przez Tymczasową Radę Stanu z dniem 1 września 1917 r. kodeks ten stał się po I 

wojnie światowej, wraz z licznymi aktami uzupełniającymi i przechodnimi, podstawowym na 

obszarze całości ziem dawnego zaboru rosyjskiego będących pod zwierzchnictwem 

odrodzonej Rzeczpospolitej898. W związku z powyższym Wacław Makowski w swoim 

komentarzu uszczegółowił stosowanie jego przepisów, dostosowując je także do warunków 

polskich. I tak, zgodnie ze wspomnianym już art. 36 KT, przepadek powinien zostać wyraźnie 

oznaczony w wyroku, podobnie jak wszelkie pisma, wizerunki czy nośniki miały zostać 

uczynione nieprzydatnymi899. 

Ponadto, zgodnie z art. 38 KT, Makowski uważał, że konfiskata (przepadek) i 

zniszczenie przedmiotów służących popełnieniu przestępstwa mają samodzielny charakter 

zabezpieczający i w ten sposób stają się środkiem obiektywnym, niezależnym od 

subiektywnej winy sprawcy i jej oceny karnej. Makowski zwracał uwagę, że należy rozróżnić 

przepadek owoców przestępstwa od swoistej konfiskaty (przepadku) przedmiotów, których 

posiadanie zabrania ustawa. W tym pierwszym przypadku mieliśmy bowiem do czynienia z 

 
895 Kodeks karny z r. 1903…, s. 221–225. 
896 Łapówka stawała się w tej sytuacji narzędziem przestępstwa i musiała zostać zwrócona przez urzędnika pod 

rygorem przepadku równoważności uzyskanej przez niego korzyści majątkowej. W. Makowski, Kodeks karny…, 

s. 493. 
897 Kodeks karny z r. 1903…, s. 241–242, 249. Makowski wyjaśniał, że: „Działanie przestępne polegać będzie na 

wejściu osobiście lub przez osobę podstawioną w stosunek majątkowy z rządem w zakresie tych właśnie umów, 

przedsiębiorstw i w ogóle spraw majątkowych, których prowadzenie z ramienia rządu zostało sprawcy służbowo 

powierzone”. Przestępstwo to mogło być ponadto popełnione jedynie umyślnie, a usiłowanie nie podlegało 

karze. Ibidem, s. 518. 
898 Dziennik Urzędowy Departamentu Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego, 

Warszawa 1917, nr 6, s. 24–30; W. Makowski, Kodeks karny obowiązujący tymczasowo w Rzeczypospolitej 

Polskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego, t. 1, Część ogólna, Warszawa 1922, s. 11–15. 
899 W. Makowski, Kodeks karny…, s. 128–129. 
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elementami prywatnoprawnymi, które powinny być dochodzone przez poszkodowanego na 

innej podstawie – jako efekt pogwałcenia cywilnego prawa własności. W przypadku narzędzi 

przestępstwa Makowski uważał, że mogły one stanowić przedmioty codziennego użytku, 

którym: „tylko zła wola sprawcy nadała charakter szczególny, wtedy odbiór ich staje się karą 

moralną i materialną dla sprawcy, w drugim dopiero rzędzie – środkiem zabezpieczenia”900. 

Opierając się na powyższych przepisach części ogólnej, a także części szczególnej KT, 

SN, w wyroku z dnia 8 listopada 1918 r., uznał, że łapówka jako narzędzie służące do 

popełnienia przestępstwa zawsze ulegała przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa i tylko w 

dwóch przypadkach mogła wrócić do osoby ją wręczającej: jeśli został zastosowany wobec 

niej przymus lub w sytuacji, gdy nie stanowiła faktycznego daru, lecz akt darowizny, 

nieważny ze względu na niegodziwość swej przyczyny i dlatego niemogącego odnieść 

faktycznego skutku901. 

W tym samym wyroku, potwierdzając wcześniej przywołaną tezę Borowskiego, SN 

stwierdził, że konfiskata rzeczy (przepadek) nie jest karą dodatkową ze względu na to, że nie 

znajduje się w katalogu kar z art. 33 KT, a poza tym może zostać orzeczona wobec 

uniewinnienia oskarżonego czy umorzenia postępowania karnego902. SN uznał ten środek za 

ustawowe, ryczałtowo określone odszkodowanie, nawiązkę w naturze, które były zależne nie 

od winy, lecz od faktu. Z drugiej jednak strony zwrócił uwagę, co bardzo istotne w kontekście 

precyzji nazewnictwa pojęć prawnych, że: „konfiskata rzeczy, czyli raczej, jeśli dosłownie 

przetłumaczyć tekst oryginału – odebranie rzeczy, a najwłaściwiej: przepadek rzeczy, […] jest 

pojęciem prawnym szczególnym, stojącym na rubieży pomiędzy karą a odszkodowaniem i 

wkraczającym w obie te dziedziny”. 

 

 
900 Ibidem, s. 130–131. 
901 Jednocześnie skład orzekający dokonał w ten sposób odpowiedzi na bardzo istotne w tym przypadku pytanie: 

„Co stać się ma z łapówką, gdy winnego jej otrzymania nie ma, bo urzędnik, któremu datek ofiarowano, sam o 

tym oznajmił swojej zwierzchności, wskazując osobę, od której ów podarunek otrzymał, i składając łapówkę do 

dyspozycji władzy. Czy wtedy łapówka nie przepada na rzecz skarbu? Czy należy ją zwrócić osobie, od której 

pochodziła […]? Twierdząca odpowiedź na drugie z postawionych pytań byłaby oczywiście wręcz niemoralna: 

gorszyciel, który usiłował przekupić urzędnika, przestępca, który ze swej strony uczynił wszystko, co odeń 

zależało, dla dopięcia występnego celu, miałby z rąk sądu, pod osłoną prawa, na mocy wyroku otrzymać zwrot 

pieniędzy czy rzeczy, których do występnego użył celu! Byłoby to zgoła przeciwne porządkowi publicznemu i 

wręcz dziwaczne; prawa zaś nie można tłumaczyć i stosować ad absurdum. Stąd wniosek o niedopuszczalności 

wykładni, która wiedzie na bezdroża takich niedorzeczności”. Orzeczenie SN z dnia 8 listopada 1918 r., 

111/1918, OSN(K) 1918, nr 1, poz. 28. 
902 W.M. Borowski, t. 1, op. cit., s. 309. 
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3. Przepadek na ziemiach polskich zaboru pruskiego (niemieckiego) oraz 

austriackiego (austro-węgierskiego)  w latach 1815–1914/18 

 

Na ziemiach polskich pod zaborami pruskim i austriackim mieliśmy do czynienia 

przede wszystkim z funkcjonującą w porządkach prawnych tych państw instytucją przepadku 

określonego mienia (narzędzi lub wytworów przestępstwa) skazanego w związku ze ściśle 

oznaczonym czynem zabronionym, który zacznie stopniowo wypierać konfiskatę. Należy 

stwierdzić, że pojęcia „konfiskata” i „przepadek” będą jeszcze przez długi czas, sięgający 

następnego stulecia, używane w sposób zamienny, oznaczający de facto przede wszystkim ten 

drugi termin. 

W dniu 30 maja 1820 r. król Fryderyk Wilhelm III ustanowił w całej monarchii, a 

więc także na ziemiach polskich zaboru pruskiego, jak również w Wielkim Księstwie 

Poznańskim, podatek od mlewa i rzezi. Na tej podstawie dla każdego miasta wydawano 

szczegółowe regulaminy dotyczące kontroli i poboru podatku, a także oznaczano specjalne 

tzw. drogi poborowe do miast, po których można było przewozić opodatkowane towary903. 

Wykroczenie przeciw tym przepisom było uważane za defraudację (§ 16 pkt d) oraz karane 

konfiskatą (przepadkiem) towarów (§ 17 d)904. 

Na obszarze zaboru pruskiego podczas powstania listopadowego król Fryderyk 

Wilhelm III traktował insurgentów jako buntowników, którzy ośmielili się podnieść rękę na 

prawowitego monarchę. Zdecydowano o sekwestracji gotówki Banku Polskiego, która została 

zdeponowana w pruskich bankach. Równocześnie wydany został zakaz wysyłania do 

Królestwa Polskiego wszelkiego rodzaju broni, amunicji, żywności, lekarstw oraz środków 

opatrunkowych. W związku z tym podczas transportu przez terytorium Królestwa Prus 

wielkich ilości broni palnej i białej, prochu oraz saletry, które zostały zakupione we Francji i 

Wielkiej Brytanii na potrzeby powstania, ulegały one konfiskacie905. 

Dowódca V poznańskiego Korpusu Armii gen. kaw. Friedrich E. von Röder wzywał 

do zachowania spokoju i oświetlania miasta w przypadku nocnego alarmu wojskowego, a 21 

 
903 Zob. też J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Wielkie Księstwo Poznańskie 1815–1848. Studium 

historycznoprawne, Warszawa–Poznań 1980, s. 203. 
904 „Zaniechanie doniesienia za przybyciem towarów do miasta lub zboczenie z przepisanej przez Władzę 

Poborową drogi, której podatkujący trzymać się powinien aż do Urzędu Poborowego, będzie za defraudację 

uważane i karane”. Zbiór praw dla Królewskich Państw Pruskich, Poznań 1820, nr 14, poz. 618, s. 17, 21–22. 
905 M. Polak, Mocarstwa zachodniej Europy wobec powstania w Królestwie Polskim 1830–1831, [w:] Na 

tułaczym szlaku… Powstańcy listopadowi na Pomorzu, red. T. Katafiasz, Koszalin 2014, s. 26. 
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grudnia 1830 r. wraz z nowo mianowanym naczelnym prezesem Wielkiego Księstwa 

Poznańskiego Eduardem H. Flottwellem (objął to stanowisko 6 grudnia) wydał odezwę 

wzywającą do powrotu wszystkich tych, którzy udali się do Królestwa Polskiego, grożąc im 

konfiskatą majątku. Gdy to nie poskutkowało, w dniu 6 lutego 1831 r. król Fryderyk Wilhelm 

III ponownie wezwał do powrotu w terminie 4 tygodni, zapewniając amnestię tym, którzy 

posłuchają się tego edyktu. W przeciwnym razie sprawcom groziło wytoczenie procesu o 

zdradę stanu i całkowita konfiskata majątku906. 

Wspomnienia dotyczące postawy ludności państw niemieckich względem powstania 

listopadowego trafnie ujął Wiktor Feliks Szokalski, jeden z przedstawicieli Wielkiej 

Emigracji: „Sympatia dla sprawy polskiej w całych Niemczech, z wyjątkiem Prus i Austrii, 

była tak wielką, że wszędzie potworzyły się komitety polskie dla wsparcia naszych usiłowań. 

Zbierano składki pieniężne i rekwizyty szpitalne i wysyłano je do Polski, chociaż część tylko 

dochodziła, gdyż w Prusach je konfiskowano. […] Poczciwi Niemcy chcieli naszej sprawie 

służyć, a że im się to nie udało, chcieli przynajmniej wykształcić dla Polski kilku zdolnych na 

jej późniejsze potrzeby”907. 

Przepadek w drugiej połowie XIX w. zaczął być stosowany również w Królestwie 

Prus. Pruski kodeks karny z 1851 r. (PKK), obowiązujący także na ziemiach polskich zaboru 

pruskiego do 1870 r., w części I „O karach na zbrodnie i występki w ogólności” w tytule I „O 

karach” określał ten środek w § 19 następująco: „Kara konfiskaty może być wyrzeczoną tylko 

na poszczególne przedmioty”908. W praktyce okazuje się jednak, że mamy do czynienia z 

klasyczną formą przepadku nie tylko dlatego, że dotyczy ona konkretnych przedmiotów, ale 

również z powodu ich związku z przestępstwem oraz osobą sprawcy909. 

Przepis ten, choć znalazł się w części ogólnej kodeksu, następnie uszczegóławiał 

zastosowanie przepadku względem osnowy pisma, rysunku czy wizerunku, wraz z 

przeznaczonymi do tego celu blachami i formami. W momencie stanowienia „istoty czynu 

karygodnego” przedmioty te miały ulec zniszczeniu. Jeżeli jednak rzeczy te jedynie 

częściowo naruszały prawo, tylko w tej części mogły ulec przepadkowi. Ponadto w § 20 PKK 

 
906 B. Polak, Wielkopolanie z pomocą powstaniu listopadowemu 1830–1831, [w:] Na tułaczym szlaku…, s. 32. 
907 W.F. Szokalski, Wspomnienia z przeszłości, wyd. A. Wrzosek, t. 2, Wilno 1921, s. 89. 
908 Kodeks karny dla państw pruskich z roku 1851, wyd. Drukarnia Rządowa przy Komisji Rządowej 

Sprawiedliwości, Warszawa 1862, s. 21. 
909 § 19 w dalszej części stanowi bowiem: „Przedmioty, które ze zbrodni lub występków pochodzą, albo które do 

wykonania takowych używane lub też przeznaczone były, o ile należą do sprawców lub wspólników, ulegają 

konfiskacie”. Ibidem. 
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stanowił, iż przepadek poszczególnych przedmiotów był możliwy nawet po śmierci sprawcy, 

chociażby nie został on osądzony i skazany za swojego życia910. 

Wprawdzie w części ogólnej nie znalazły się inne formy zajęcia czy zatrzymania 

majątku, to już w części II „O szczególnych zbrodniach i występkach i o ich karaniu” można 

było się z nimi spotkać. W tytule I „Zbrodnia stanu i zdrada stanu” w § 73 PKK ujęta została 

możliwość zastosowania aresztu (sekwestru) majątku w stosunku do podejrzanego, wobec 

którego zostało wszczęte śledztwo w sprawie o większość zbrodni przeciwko państwu. 

Ponadto przepis ten wprowadził zakaz rozporządzania swoim majątkiem, zarówno inter vivos, 

jak i mortis causa, przez sprawcę prawomocnie skazanego na śmierć albo dożywotnie ciężkie 

więzienie911. 

Na gruncie PKK klasyczny przepadek znalazł się w tytule 28. „Zbrodnie i występki w 

urzędowaniu”. Za bierną korupcję ze strony: urzędnika, sędziego, sędziego polubownego, 

przysięgłego czy też żołnierza właściwe przepisy przewidywały zwrot przysporzenia 

majątkowego na rzecz Skarbu Państwa lub jego równowartości (§ 309–313)912. 

PKK obejmował swoim zakresem nie tylko przestępstwa, a więc zbrodnie i występki, 

lecz także wykroczenia (część III „O wykroczeniach”). Tam też, w katalogu kar (tytuł I „O 

karaniu wykroczeń w ogólności”), znalazła się kara „konfiskaty szczególnych przedmiotów”, 

która jednak, podobnie jak w przypadku przestępstw, w praktyce oznaczała przepadek (§333 

pkt 3). W swoistej części szczególnej wykroczeń znalazły się przykłady zastosowania tego 

środka. I tak w tytule II „Wykroczenia ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek 

publiczny” w § 340 przepadek odpowiednich przedmiotów, potwierdzonych wyrokiem 

sądowym, groził za: publikowanie planów fortec (pkt 1), gromadzenie zapasów broni lub 

amunicji (pkt 2), fałszowanie pieniędzy oraz rozpowszechnianie stempli, pieczęci, sztychów 

plat albo form bez zezwolenia właściwej władzy (pkt 3) oraz trudnienie się w miejscach 

publicznych grami hazardowymi (pkt 11)913. 

W przypadku „wykroczeń ze względu na bezpieczeństwo osób, honoru i wolności” 

(tytuł III § 345) podobnie przepadek właściwych przedmiotów, orzeczony w drodze wyroku 

sądowego, groził za: produkcję, sprzedaż lub handel medykamentami (pkt 2), kupno lub 

sprzedaż materiałów wybuchowych, fajerwerków lub prochu strzelniczego (pkt 3), 

niestosowanie się do przepisów dotyczących transportu i sprzedaży przedmiotów z pkt. 2 i 3 

 
910 Ibidem. 
911 Ibidem, s. 39. 
912 Ibidem, s. 116–118. 
913 Ibidem, s. 124, 128. 
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(pkt 4), sprzedaż zepsutych artykułów spożywczych (pkt 5), używanie broni palnej w 

miejscach publicznych bez zezwolenia policji (art. 6) oraz posiadanie lub sprzedaż w ukryty 

sposób broni kłutej, siecznej lub dystansowej (art. 7)914. 

W bardzo podobny sposób przepadek został ujęty w Kodeksie karnym Rzeszy 

Niemieckiej (KKRN) z 1871 r., który również posługiwał się pojęciem „konfiskata”, choć w 

praktyce chodziło o przepadek. W § 40 KKRN stanowił, że orzeka się go w momencie, gdy 

przedmioty są przeznaczone, użyte lub pochodzą ze zbrodni lub występku popełnionych w 

sposób umyślny i jednocześnie należą do sprawcy lub uczestnika przestępstwa. Wówczas 

orzeczenie o przepadku należało zamieścić w sentencji wyroku915. Jednocześnie należy 

zauważyć, że podobnie jak w przypadku UKA kara ta miała charakter dodatkowy względem 

kary głównej, a więc w tym przypadku aresztu albo grzywny916. 

Dalej, w § 41, KKRN wskazywał, że wszelkiego rodzaju pisma dokumenty czy 

wizerunki osób trzecich, których rozpowszechnianie jest karane albo zostały nabyte wskutek 

przestępstwa, powinny ulec przepadkowi. Dotyczyło to także materiałów, które przyczyniły 

się do ich powstania. Przepis ten jednak odnosił się jedynie do osób trudniących się 

profesjonalnie obrotem tych rzeczy, które mają możliwość ich samoistnego posiadania. Do 

tych podmiotów należy zaliczyć: autora, drukarza, wydawcę, nakładcę czy też księgarza. 

Warto więc zauważyć, iż nabycie pochodne nie było w ten sposób penalizowane, a więc 

konsument, który dokonał zakupu książki, choćby nawet pochodziła z przestępstwa, nie 

ponosił odpowiedzialności. § 42 KKRN uwzględniał sytuację, w której, ze względów 

obiektywnych, nie można było doprowadzić do ukarania czy ścigania sprawcy, wówczas i tak 

sąd powinien orzec w wyroku o przepadku wskazanych przedmiotów917. 

W części szczególnej KKRN przepadek mógł zostać zastosowany wobec 

podrobionych pieniędzy, a także stempli pieczęci, płyt czy innych przedmiotów, które służyły 

popełnieniu przestępstwa fałszerstwa (§ 151 w zw. z § 152 KKRN)918. Przepadek ten 

znajdywał zastosowanie nawet wówczas, gdy przedmioty nie należały do sprawcy, ale także 

wskutek innych przesłanek wyłączających szeroko pojętą karalność czy przestępność samego 

 
914 Ibidem, s. 131–133. 
915 Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z dnia 15 maja 1871 r. z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami po roku 

1918 wraz z ustawą wprowadczą do kodeksu karnego dla Związku Północno-Niemieckiego z dnia 31 maja 1870 

r., przeł. Departament Sprawiedliwości Ministerstwa B. Dzielnicy Pruskiej, Poznań 1920, s. 22–23. 
916 E. Krzymuski, op. cit., s. 232. 
917 Kodeks karny Rzeszy…, s. 23. 
918 Ibidem, s. 68. 
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czynu, jak: uniewinnienie, niepoczytalność, przedawnienie, amnestia, abolicja czy 

ułaskawienie919. 

KKRN przewidywał przepadek także za popełnienie tzw. występku łowieckiego, 

polegającego na polowaniu w miejscu niedozwolonym. Obok kary orzekano wówczas 

obligatoryjnie przepadek strzelby, przyborów myśliwskich oraz psów, które znajdowały się 

przy sprawcy w momencie samowolnego polowania. Co więcej, sidła, sieci, samołówki i inne 

przyrządy ulegały zajęciu bez względu na ich związek materialny z osobą skazanego (§ 295 w 

zw. z § 292 KKRN). Podobnie sytuacja wyglądała z przepadkiem ryb w sytuacji ich połowu 

przez cudzoziemców na obszarze niemieckich wód przybrzeżnych (§ 296 a KKRN)920. 

KKRN przewidywał przepadek także za szereg przestępstw urzędniczych o 

charakterze korupcyjnym. Wszelka korzyść majątkowa wręczona: urzędnikowi, żołnierzowi, 

ławnikowi, sędziemu lub sędziemu polubownemu, a w razie niemożliwości jej ustalenia czy 

wyegzekwowania – jej wartość – przepadały na rzecz Skarbu Państwa (§ 335 w zw. z § 331–

334 KKRN)921. 

Przepadek mógł zostać także orzeczony w związku z popełnionym wykroczeniem, 

które zawierał rozdział 29 KKRN. Było to możliwe na gruncie § 360 pkt: 2, 4, 5, 6 i 14 

KKRN, które stanowiły, że obok kary grzywny albo aresztu można było orzec konfiskatę: 

zasobów broni, stempli, pieczęci, rytów, płyt, odcisków albo pieniędzy uzyskanych z 

nielegalnej gry hazardowej – bez względu na to, czy te przedmioty były własnością 

skazanego, czy nie922. Podobna sytuacja miała miejsce na gruncie § 367 pkt: 7, 8 i 9 KKRN, 

które zakładały przepadek odpowiednio: sfałszowanych lub zepsutych artykułów 

spożywczych, samotrzasków, petard, sztucznych ogni czy nielegalnej broni923. 

Specyficzną formą zabezpieczenia, na poczet potencjalnej grzywny oraz kosztów 

postępowania, było zajęcie mienia należącego do szeregowego lub oficera uchylającego się 

od podjęcia obowiązkowej służby wojskowej (§ 140 KKRN). Środek ten obejmował przede 

wszystkim żołnierzy, którzy zdecydowali się opuścić obszar Rzeszy Niemieckiej, a ponadto 

jego zastosowanie zależało od uznania sędziego924. 

 

 
919 W.M. Borowski, Zasady prawa karnego, t. 2, Część specjalna. Przestępstwa przeciwko religii, państwu, 

władzy państwowej i porządkowi publiczno-społecznemu, Warszawa 1923, s. 511. 
920 Kodeks karny Rzeszy…, s. 119–120. 
921 Ibidem, s. 134–135. 
922 Ibidem, s. 144–147. 
923 Ibidem, s. 154–156. 
924 Ibidem, s. 64. 
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Przechodząc do kodeksowych uregulowań klasycznej formy przepadku na ziemiach 

polskich zaboru austriackiego, należy wskazać, iż ustawa karna austriacka (UKA) z 1852 

r.925, w części I „O zbrodniach”, w § 104 penalizowała przyjmowanie przez urzędników 

podarunków w sprawach służbowych. Poza karą więzienia w wymiarze od 6 miesięcy do 1 

roku UKA przewidywała obligatoryjny przepadek podarunku lub jego wartości na rzecz 

funduszu ubogich miejsca, gdzie zbrodnia została popełniona. Takie same kary groziły za 

„uwiedzenie” urzędnika do nadużycia władzy urzędowej (§ 105)926. 

UKA w części II „O karach za występki i przekroczenia w ogóle”, w § 240 pkt b) 

wymieniała przepadek towarów, rzeczy zbywalnych albo sprzętów jako jedną z kar za 

popełniony czyn zabroniony. Przepadek następował zawsze na rzecz funduszu ubogich 

miejsca popełnienia przestępstwa (§ 241)927. Kara ta miała charakter dodatkowy i była 

orzekana razem z aresztem albo grzywną928. 

Przykładem zastosowania przepadku, jako sankcji dodatkowej orzekanej obok kary 

głównej, w części szczególnej UKA, były § 290 oraz 291 ustawy, które zakazywały 

użyczania lub wynajmowania swojego domu lub mieszkania celem organizacji zebrań tajnych 

stowarzyszeń. Za to wykroczenie groził areszt od 1 do 3 miesięcy oraz obligatoryjny 

przepadek umówionego czynszu najmu tej nieruchomości. W razie wykrycia tajnego 

stowarzyszenia jego przełożeni oraz pracownicy byli zobowiązani wydać władzom 

państwowym wszelkie dokumenty i korespondencje. W razie ich ukrywania groziła kara 

aresztu od 1 tygodnia do 1 miesiąca, połączona z przepadkiem kasy i sprzętów należących do 

stowarzyszenia (§ 296 UKA)929. 

Przepadek stępy lub tłoczni groził za posiadanie tych przedmiotów bez zezwolenia 

właściwej władzy. Ponadto za popełnienie tego wykroczenie groziła kara aresztu od 8 dni do 

1 miesiąca. W razie recydywy orzekano 1 miesiąc aresztu oraz utratę przedsiębiorstwa, jeśli 

sprawca był przemysłowcem (§ 326 UKA). § 362 UKA penalizował z kolei bezprawną 

 
925 Obowiązująca na obszarze ziem zabranych przez Cesarstwo Austriackie w 1. oraz 3. zaborze, jak również na 

terenie dawnego Wolnego Miasta Krakowa, które zostało wcielone do monarchii habsburskiej po nieudanym 

powstaniu w 1846 r. 
926 Należy zwrócić uwagę, że pojęcie urzędnika było rozumiane w sposób szeroki, bowiem: „Za urzędnika 

należy uważać tego, kto zaprzysiężony lub niezaprzysiężony jest obowiązany na mocy bezpośredniego lub 

pośredniego zlecenia publicznego do wykonywania czynności rządu” (§ 101 in fine). W przypadku 

„uwiedzenia”, jeśli nastąpiło to w następstwie „wielkiego” podstępu lub wyrządziło rzeczywistą znaczną szkodę, 

należało orzec ciężkie więzienie od 1 roku do 5 lat. Ustawa karna austriacka o zbrodniach, występkach i 

przekroczeniach z dnia 27 maja 1852 r., oprac. i tłum. J. Przeworski, Warszawa 1924, s. 72, 78–79. 
927 Ibidem, s. 192. 
928 E. Krzymuski, op. cit., s. 212. 
929 Ustawa karna austriacka…, s. 212–214. 
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sprzedaż trucizny przez handlarza. Już przy pierwszym tego rodzaju wykroczeniu groziła mu 

za to kara grzywny, jak również utrata towaru zawierającego truciznę. Warto przy tym 

nadmienić, że w przypadku recydywy sankcje były dużo wyższe, sięgające aż do przepadku 

całego przedsiębiorstwa w momencie popełnienia tego samego wykroczenia po raz trzeci930. 

Za handel prochem strzelniczym albo innymi niebezpiecznymi towarami oraz ich 

przechowywanie w nieodpowiednich warunkach czy ilościach groził przepadek tych 

przedmiotów w połączeniu z grzywną. W przypadku recydywy kupcy i kramarze, poza utratą 

zapasów, narażali się na podwójną karę pieniężną. Przy ponownym wykroczeniu sprawcom 

groził areszt do 1 miesiąca oraz utrata prawa do handlu tego rodzaju przedmiotami (§ 445 

UKA)931. 

W latach 1888–1895 urząd namiestnika Galicji pełnił Kazimierz Badeni. Jedną z jego 

istotniejszych aktywności było sprawowanie ścisłego nadzoru nad prasą. W czasie 

sprawowanych przez niego rządów nastąpił znaczny wzrost ingerencji cenzorskich 

prokuratury. Badeni w skrupulatny sposób gromadził wszystkie wyroki sądów krajowych o 

konfiskatach prasowych i polecał starostom podjęcie skutecznych działań w celu 

zapobiegania rozpowszechnianiu zakazanych numerów czasopism. Konfiskatami objęte były 

przede wszystkim tytuły prasy socjalistycznej, ludowej, niepodległościowej oraz 

antymonarchistycznej. Sądy krajowe, na wniosek Badeniego, zatwierdzały zakazy 

rozpowszechniania numerów polskich czasopism emigracyjnych. Przykładem było „Wolne 

Polskie Słowo”, które było nagminnie konfiskowane932. 

Szczególnie gorliwie Badeni konfiskował czasopisma i druki sygnowane przez 

jednego z pierwszych prekursorów ruchu ludowego na ziemiach polskich, ks. Stanisława 

Stojałowskiego. Urzędy pocztowe zostały zobowiązane do zgłaszania policji wszystkich 

przesyłek, które mogłyby zawierać egzemplarze czasopism „Dzwon”, „Wieniec Polski” czy 

„Pszczółka”. Policja z udziałem prokuratora miała za zadanie otworzyć paczkę i dokonać 

konfiskaty odpowiedniego periodyku. Samo podejrzenie pracownika poczty, że przesyłka 

zawierała nieodpowiednią zawartość, wystarczało, aby dokonać jej komisyjnego otwarcia 

wbrew woli czytelnika. Nawet jeśli nie zawierała ona skonfiskowanego numeru pisma, 

prokurator podejmował zwykle decyzję o jej konfiskacie pod jakimkolwiek pretekstem, 

legalizując jednocześnie bezprawne działania policyjne. Podobna praktyka stosowana była 

 
930 Ibidem, s. 235, 249. 
931 Ibidem, s. 273–274. 
932 A. Dziadzio, Kazimierz Badeni jako namiestnik Galicji, [w:] Verus amicus…, s. 187–188. 
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względem socjalistycznego czasopisma „Naprzód”, które, podobnie jak publicystyka ks. 

Stojałowskiego, nakierowana była na podburzanie społeczeństwa933.  

 
933 Ibidem, s. 196–197. 



227 

 

Rozdział III 

Konfiskata i przepadek w Polsce okresu międzywojennego 

 

1. Konfiskata i przepadek w Polsce do wprowadzenia kodeksu karnego z 

1932 r. 

 

W momencie odzyskania przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. na 

ziemiach polskich obowiązywały ustawy dawnych państw zaborczych. W zakresie prawa 

karnego materialnego, były to wspomniane już: ustawa karna austriacka z 1852 r. (UKA) – na 

obszarze byłego zaboru austriackiego, Kodeks Karny Rzeszy Niemieckiej z 1871 r. (KKRN) 

– na obszarze dawnego zaboru niemieckiego, Kodeks Tagancewa (KT) z 1903 r. – na 

obszarze dawnego zaboru rosyjskiego, a także kodeks karny węgierski z 1878 r., który, na 

mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 1922 r., został zastąpiony UKA934. 

Utrzymanie w mocy kodeksów karnych państw zaborczych miało trwać do momentu 

przyjęcia jednolitego kodeksu karnego przez właściwą komisję kodyfikacyjną935. 

 Lakoniczny w swej treści projekt kodeksu karnego Aleksandra Mogilnickiego i Emila 

Rappaporta z 1916 r. nie przewidywał kary konfiskaty ani przepadku936. Inaczej sytuacja 

przedstawiała się w projekcie kodeksu karnego autorstwa Edmunda Krzymuskiego z 1918 r., 

w którym znalazły się te kary ujęte w specyficzny sposób i nazwane zbiorczo „konfiskatą”. W 

art. 44 § 1, wyraźnie wzorując się na KT, projekt zakładał przepadek przedmiotów służących 

popełnieniu przestępstwa lub będących ich „wytworem” nawet wówczas, gdyby sprawca już 

nie żył. § 2 przewidywał przepadek korzyści majątkowych uzyskanych z popełnienia 

przestępstwa tylko za życia sprawcy, jeżeli znajdowały się u niego bądź innych osób 

uczestniczących w nielegalnym procederze937. W  § 3 projektu Krzymuskiego przyjęto, że 

tego rodzaju przepadek może zostać zastosowany także w kumulacji z dożywotnim 

 
934 M. Melezini, Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce do XX wieku, Białystok 2003, s. 36. 
935 A. Komadowska, Prawo karne materialne, [w:] Synteza prawa polskiego 1918–1939, red. T. Guz, J. 

Głuchowski, M.R. Pałubska, Warszawa 2013, s. 637. Więcej na temat obowiązywania tych kodyfikacji w tzw. 

okresie przejściowym zob. J. Koredczuk, op. cit., s. 151–162. 
936 Zob. Projekt kodeksu karnego dla ziem polskich, t. 1, Część ogólna, oprac. A. Mogilnicki, E.S. Rappaport, 

Warszawa 1916. 
937 E. Krzymuski, Projekt kodeksu karnego polskiego. Uwagi autora, tytuł wstępny i część ogólna, Warszawa 

1918, s. 44–45. 
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„kryminałem”938. Wydaje się, że przepis ten, w momencie jego wprowadzenia, byłby zbędny, 

stanowiąc swoiste superfluum ustawowe, gdyż charakter tej sankcji dodatkowej jest tutaj 

oczywisty. 

Art. 45 projektu Krzymuskiego zakładał, iż wszelkie zyski z przepadku powinny być 

kierowane na rzecz funduszu przeznaczonego na utrzymanie takich miejsc jak: domy dla 

moralnie zaniedbanej i występnej młodzieży, domy pracy przymusowej, zakłady sądowo-

lecznicze. Kompetencję w zakresie rozdzielenia zysków ze skonfiskowanych przedmiotów 

między poszczególne powiaty, gminy i zakłady mieli mieć właściwi ministrowie939. 

Mimo iż wskazane wyżej projekty kodyfikacji karnej, zaproponowane przez 

wybitnych karnistów, nie weszły w życie, to ich wpływ na dalsze prace ujednolicające polskie 

prawo karne materialne był duży. Z dniem 3 czerwca 1919 r. powołano bowiem Komisję 

Kodyfikacyjną RP, której głównym celem było przygotowanie projektów jednolitego 

ustawodawstwa w dziedzinie prawa karnego i cywilnego dla całości ziem Rzeczpospolitej 

(art. 1 i 2)940. Stosowne projekty ustaw wnosił do Sejmu Minister Sprawiedliwości. Za jego 

pośrednictwem komisja przedstawiała półroczne sprawozdania ze swej działalności (art. 3). 

Prezydent (przewodniczący) Komisji Kodyfikacyjnej, Franciszek Ksawery Fierich, w 

czasie inauguracyjnego posiedzenia tego organu w dniu 10 listopada 1919 r., mówił: 

„Stworzenie jednolitego typu ustawodawstwa jest jednym z głównych zadań jednolitej Polski. 

Ono ma stać się jednym z najsilniejszych ogniw łączących naszą Ojczyznę w jednolitą 

całość”941. Należy jednak zaznaczyć, że zadanie utworzenia (ustawowego) pojęcia 

„jednolitego ustawodawstwa” nie przesądzało sposobu osiągnięcia efektu i mogło oznaczać 

zarówno unifikację, jak i kodyfikację, co dawało swobodę wyboru właściwej koncepcji przez 

jej autorów942. 

Pierwsza koncepcja (unifikacyjna) była zorientowana wokół, przynajmniej 

tymczasowej, recepcji rosyjskiego kodeksu karnego z 1903 r., a więc rozciągnięcia mocy jego 

obowiązywania na cały obszar Rzeczypospolitej. Zwolennikami tego pomysłu byli m.in. 

 
938 „Kryminał” to najsurowsza kara przewidywana przez projektodawcę, orzekana w wymiarze dożywotnim albo 

od 1 do 10 lat (art. 32), rozróżniana od lżejszego więzienia (art. 33). Ibidem, s. 37. 
939 Ibidem, s. 45. 
940 Komisja dzieliła się na dwa wydziały: cywilny i karny. Ustawa z dnia 3 czerwca 1919 r. o komisji 

kodyfikacyjnej (Dz.Pr.P.P. Nr 44, poz. 315). 
941 Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. Dział ogólny, Warszawa 1920, s. 13. 
942 A. Lityński, Dwa kodeksy karne 1932. W osiemdziesiątą rocznicę, „Roczniki Administracji i Prawa” 2012, nr 

12, s. 210. 
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Stanisław Car czy Emil Rappaport943. Ten pierwszy, pełniący wówczas funkcję szefa 

kancelarii Naczelnika Państwa, zwracał uwagę, iż Królestwo Kongresowe dopiero co było 

świadkiem zmiany z Kodeksu Kar Głównych i Poprawczych na Kodeks Tagancewa w 1903 r. 

Uważał również, iż nie widzi zasadniczych przeszkód, aby KT stanowił podstawę systemu 

prawa karnego materialnego w całym państwie polskim944. Tendencję unifikacyjną w swoim 

orzecznictwie przejawiał też Sąd Najwyższy, który zmierzał do stosowania jednolitej 

wykładni prawa we wszystkich trzech zaborach poprzez narzucenie części ogólnej KT 

systemom niemieckiemu i austriackiemu945. 

Podstawą dalszego procedowania był kwestionariusz programowy do części ogólnej 

projektu ustawy karnej przygotowany przez Juliusza Makarewicza, który gromadził ramowe 

pytania umieszczone w 8 działach tematycznych946. Wprawdzie ujednolicony kodeks prawa 

karnego materialnego dla całości ziem Rzeczypospolitej ujrzał światło dzienne dopiero w 

1932 r., to jednak trzeba mieć świadomość, że jego część ogólna została już de facto 

zaprezentowana przez Makarewicza w 1922 r.947 

Najważniejszą z dawnych kodyfikacji państw zaborczych, utrzymanych na terytorium 

odrodzonego państwa polskiego, był KT, gdyż obowiązywał na większości terytorium 

Rzeczypospolitej, zwłaszcza po rozciągnięciu jej granic na wschód po zwycięskiej wojnie 

polsko-bolszewickiej, co potwierdził traktat ryski z 1921 r. Wokół jego obowiązywania 

rozgorzały dyskusje istotne m.in. z punktu widzenia intertemporalności prawa. Franciszek 

Bossowski z Uniwersytetu Wileńskiego stawał po stronie rozwiązań względniejszych dla 

sprawcy. Zwracał uwagę, iż państwo polskie nie musiałoby ogłaszać żadnej amnestii, aby 

doprowadzić do uwolnienia od kary uczestnika powstania antyrosyjskiego. Znowelizowany 

KT zakładał bowiem karę za zdradę państwa polskiego, a nie rosyjskiego948. 

Bossowski uważał także, iż w przypadku konfiskaty karą miała być nie sama utrata 

prawa własności, lecz pozbawienie korzystania z rzeczy, będące jego następstwem. Podobnie 

jak w przypadku utraty praw stanu, wedle dawnego prawa karnego rosyjskiego, karą było nie 

 
943 A. Lityński, Wydział Karny Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej. Dzieje prac nad częścią ogólną 

kodeksu karnego, Katowice 1991, s. 18–23. 
944 S. Car, Pilne zadania prawnictwa, „Kwartalnik Prawa Cywilnego i Karnego” 1918, nr 1, s. 444–445. 
945 Historia państwa i prawa Polski 1918–1939, t. 1, red. F. Ryszka, Warszawa 1968, s. 73. 
946 A. Lityński, Wydział Karny…, s. 51. 
947 Więcej na ten temat zob. Prawo karne w poglądach Juliusza Makarewicza, red. A. Grześkowiak, Lublin 

2005. 
948 F. Bossowski, op. cit., s. 126. 
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jednorazowe ich pozbawienie, lecz „trwałe upośledzenie stanowiska prawnego skazańca 

skutkiem ich utraty”949. 

 

Do czasu uchwalenia jednolitego kodeksu karnego władze państwowe wydały szereg 

aktów prawnych, które zakładały stosowanie zarówno konfiskaty, jak i (przede wszystkim) 

przepadku na obszarze całej Rzeczpospolitej. Pierwszym z nich był dekret z dnia 5 grudnia 

1918 r. w przedmiocie obrony ludności przed lichwą wojenną950. Wprawdzie nie zostało to 

ujęte expressis verbis, jednak akt ten w praktyce uchylił obowiązujące do tej pory zarządzenia 

władz okupacyjnych w tej materii. Początkowo dekret obowiązywał jedynie na obszarze 

dawnego Królestwa Polskiego oraz Galicji Zachodniej. Wraz z ekspansją państwa polskiego 

jego zasięg również był sukcesywnie rozszerzany, jednak wobec braku towarzyszących temu 

przepisów wykonawczych następowało to w praktyce per factam concludentiam951. 

Dekret określał, iż nielegalne jest gromadzenie, ukrywanie, niszczenie czy 

ograniczanie produkcji i handlu przedmiotami pierwszej potrzeby. Za popełnienie 

powyższego przestępstwa sprawca podlegał karze kumulatywnej w postaci zamknięcia w 

domu poprawy od roku i 6 miesięcy do lat 6 albo więzieniu do lat 2, grzywnie do 100 tys. 

marek polskich oraz konfiskacie (przepadkowi) zgromadzonych towarów bez względu na to, 

czyją stanowiły własność952. Zajęte artykuły miały następnie zostać sprzedane ludności 

cywilnej po cenach rynkowych953. Usiłowanie także podlegało karze (art. 1). 

Co nie mniej istotne, w sprawach o przestępstwa z powyższego dekretu orzekały, 

istniejące przy Ministerstwie Aprowizacji, Urzędy walki z lichwą i spekulacją (art. 1)954. Do 

ich kompetencji należało nakładanie kar w trybie karno-administracyjnym, w tym konfiskaty 

(przepadku) przedmiotów, a także do 3 miesięcy aresztu oraz grzywny w wysokości do 50 

 
949 Ibidem. 
950 Dekret w przedmiocie obrony ludności przed lichwą wojenną z dnia 5 grudnia 1918 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 50) 
951 J. Pokoj, Przeciwdziałanie lichwie wojennej w pierwszych latach II Rzeczypospolitej, „Krakowskie Studia z 

Historii Państwa i Prawa” 2014, nr 7, s. 632. 
952 W okresie II RP ustawodawca posługuje się pojęciem konfiskaty, w większości przypadków mając jednak w 

praktyce na myśli przepadek przedmiotu, który ma materialny związek z dokonanym przestępstwem. W związku 

z tym, w takim przypadku, celem uściślenia, obok jurydycznego pojęcia, w nawiasie będzie pojawiać się jego 

znaczenie faktyczne. 
953 Istniało tutaj pewne zastrzeżenie, ograniczające w praktyce zakres zastosowania konfiskaty. Mogła ona 

bowiem zostać zniesiona na skutek umorzenia postępowania karnego lub wydania wyroku uniewinniającego i 

wówczas suma, która została osiągnięta ze sprzedanych przedmiotów, miała zostać w całości zwrócona 

właścicielowi. 
954 Dekret z dnia 11 stycznia 1919 r. w sprawie utworzenia Urzędu walki z lichwą i spekulacją przy 

Ministerstwie Aprowizacji (Dz.U. Nr 7, poz. 109). 
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tys. marek. Wyłączona została możliwość dochodzenia odszkodowania za skonfiskowane 

przedmioty w drodze powództwa cywilnego (art. 2 pkt b). 

Przykładem zastosowania takiej sankcji była sprawa Stanisława Kempnera, który 

został skazany przez Urząd walki z lichwą i spekulacją w Częstochowie w dniu 30 czerwca 

1919 r. na 30 tys. marek grzywny z zamianą, w razie jej nieuiszczenia, na dwumiesięczny 

areszt, a także na przepadek papieru955. Urząd Prokuratorski przy Sądzie Okręgowym w 

Częstochowie uznał, że oskarżony gromadził i ukrywał papier celem sztucznego zawyżenia 

ceny tego artykułu pierwszej potrzeby956. 

Nie zgodził się z tym Sąd Okręgowy w Częstochowie, który uznał, że czyn Kempnera 

nie zawierał znamion przestępstwa z art. 1 dekretu z dnia 5 grudnia 1918 r. i wydał wyrok 

uniewinniający, jednocześnie zaznaczając, że czyn ten wypełnił znamiona wykroczenia, a 

więc kary wydane w drodze administracyjnej, już uprawomocnione, były słuszne. Mocą tego 

wyroku sąd zwrócił Urzędowi walki z lichwą w Częstochowie 95 arkuszy prób papieru i 2 

klucze ze składu Kempnera tytułem przedmiotów będących jednocześnie dowodami 

rzeczowymi i przedmiotami podlegającymi przepadkowi957. 

W dniu 2 lipca 1920 r. została uchwalona ustawa o zwalczaniu lichwy wojennej958, 

która wprowadzała nowe typizacje czynów zabronionych, jak i zaostrzała za nie sankcje. Akt 

ten został przyjęty w trudnych warunkach polityczno-gospodarczych wojny polsko-

bolszewickiej związanych z koniecznością mobilizacji jak największej liczby mieszkańców 

Polski. Wzrost liczby rekrutów powodował zwiększenie materialnych potrzeb wojska, jak 

również obniżenie liczby osób pracujących w rolnictwie i odpowiedzialnych za aprowizację 

w żywność959. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy, który został zainicjowany tzw. wnioskiem 

nagłym, przedłożonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 19 marca 1920 r., 

przedstawiono motywy wprowadzenia tych regulacji: „Wzmagająca się z każdym dniem 

drożyzna artykułów powszechnego użytku, będąca w wielu przypadkach przeważnie lub 

wyłącznie dziełem nieuczciwej spekulacji, wymaga intensywnego przeciwdziałania także na 

polu represji karnej; stąd ogólny głos domagający się ostrzejszych kar na przestępców tego 

rodzaju, nie wyłączając nawet kary śmierci, przy równoczesnym odebraniu winnemu – 

 
955 Wyrok SN z dnia 7 października 1921 r., II K 1502/21, OSN(K) 1921, poz. 237, s. 407–408. 
956 Ibidem, s. 408. 
957 Ibidem. 
958 Ustawa z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz.U. Nr 67, poz. 449, ze zm.). 
959 J. Pokoj, op. cit., s. 636. 



232 

 

względnie osobom, w których majątku taki zysk się znalazł – przeciwnego prawu 

wzbogacenia. […] Przez konfiskatę całego majątku należy w wypadkach ciężkich dążyć do 

najdotkliwszego ukarania sprawcy właśnie w sferze, w której chciał dojść do zamierzonych 

wyników drogą zakazaną i krzywdzącą społeczeństwo”960. 

Zgodnie z uchwaloną ustawą w miejsce Urzędów walki z lichwą i spekulacją 

utworzono, przy sądach okręgowych, Okręgowe Urzędy walki z lichwą (art. 5). Podlegały 

one Głównemu Urzędowi walki z lichwą z siedzibą w Warszawie, który znajdował się pod 

bezpośrednim zwierzchnictwem Ministra Aprowizacji (art. 6). Dalej funkcjonował 

administracyjno-karny tryb wydawania orzeczeń w 1. instancji (art. 7). Dotyczyło to jednak 

jedynie kar w wysokości do 6 miesięcy aresztu lub grzywny do 1 mln marek oraz możliwości 

orzeczenia konfiskaty (przepadku) przedmiotów czynności wykonawczej, uznawanych za 

owoce przestępstwa, bez względu na to, czyją stanowiły własność (art. 4)961. 

Ustawa przewidywała obligatoryjną konfiskatę na rzecz Skarbu Państwa przedmiotów 

czynności wykonawczej, uznawanych za owoce przestępstwa, jeśli należały one do 

oskarżonego, lub też równowartości tych rzeczy. Gdyby jednak nie było możliwości 

ściągnięcia stosownej należności, wówczas należało procedować zgodnie z przepisami 

dotyczącymi zamiany grzywny na karę pozbawienia wolności. Sąd miał możliwość 

orzeczenia konfiskaty (przepadku) także w sytuacji, gdy przedmioty nie należały do sprawcy, 

chyba że uprzednio przeszły na własność poszkodowanego (art. 33). 

Warto zwrócić uwagę, że konfiskata (przepadek) miała charakter fakultatywny, gdyż, 

jak w uzasadnieniu przytaczają wnioskodawcy projektu: „Zajść bowiem mogą wypadki, że 

skonfiskowanie towaru stanowiłoby oczywistą niesłuszność w wypadku, gdy widocznym jest, 

że właściciel winy nie ponosi, konfiskata zaś mogłaby bardzo niekorzystnie odbić się na jego 

sferze majątkowej (np. opiekun nieletniego, prowadzący jego przedsiębiorstwo dopuścił się 

przestępstwa, za które pośrednio przez konfiskatę małoletni mógłby być bardzo dotkliwie 

ukarany)”962. 

Gdyby jednak nie było możliwości skutecznego ścigania sprawcy, można było orzec 

samoistną konfiskatę (przepadek) określonych przedmiotów czynności wykonawczej lub ich 

wartości (art. 37). Zarówno grzywny, jak i konfiskaty czy należności stanowiące konfiskatę 

 
960 Sejm Ustawodawczy II RP (1919–1922), Projekt ustawy o zwalczaniu lichwy wojennej, druk nr 1629, s. 16–

17. 
961 Jedynie w ramach naruszenia ogólnych dyspozycji z art. 2 i 3 ustawy. W poważniejszych sprawach w 1. 

instancji decyzje podejmowały już sądy. 
962 Druk nr 1629…, s. 28. 
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(przepadek) wartości skonfiskowanych (przepadłych) przedmiotów obciążały majątek 

spadkowy (art. 42). 

Szczególnie drakoński był art. 38 ustawy o zwalczaniu lichwy wojennej. Przewidywał 

on, za popełnienie przestępstw z art. 24963, 25964 i 26 ust. 2965, w przypadku skazania sprawcy 

na karę ciężkiego więzienia od 2 lat lub karę śmierci, możliwość orzeczenia na rzecz Skarbu 

Państwa konfiskaty całego majątku skazanego, nabytego aż do dnia uprawomocnienia się 

wyroku966. Zajęty majątek traktowany był jak spadek bezdziedziczny, wyjąwszy niezbędne 

ruchomości lub gotówkę, które były potrzebne do zapewnienia przetrwania przez 3 miesiące 

skazanego lub osób, które na mocy odrębnych przepisów miał on obowiązek utrzymywać. 

Z uzasadnienia do projektu ustawy możemy wyczytać następujące motywy 

wprowadzenia art. 38: „Konfiskata majątku […] należy tedy do typu kar dodatkowych, 

zawierających dwa elementy: odebranie ryczałtowe zysków, tudzież – o ile chodzi o majątek 

nabyty nie z owych bezprawnych zysków – element kary. […] Wprowadzenie atoli owej kary 

w projektowanej ustawie wyjątkowej usprawiedliwione jest poniekąd mementem odwetu, tj. 

nieoszczędzania rodziny skazanego, skoro on nie oszczędzał szerokich kół ludności, 

przyprawiając je o głód i nędzę”967. 

Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 23 października 1922 r., stwierdził, że konfiskata 

mogła nastąpić jedynie w razie ustalenia winy popełnionego przestępstwa i być stosowana 

albo do majątku samego przestępcy („winnego”), albo do rzeczy, do których „przestępstwo 

się odnosi”968. Nie mogło zatem dojść do sytuacji, w której uzasadnieniem konfiskaty było 

uniewinnienie oskarżonego tylko z braku dowodów winy, nie zaś z braku cech przestępstwa 

w przypisywanym mu czynie, skoro sąd tych znamion nawet nie usiłował ustalić969. 

Ustawa o zwalczaniu lichwy wojennej była szeroko krytykowana ze względu na brak 

sprecyzowania pojęć „lichwa” oraz „niesprawiedliwość”. Była ona także przedmiotem 

 
963 Psucie środków żywności, czynienie ich niezdatnymi do spożycia, zmniejszanie podaży w celu sprzedaży 

tych artykułów z większym zyskiem. 
964 Wywóz za granicę artykułów pierwszej potrzeby w celach zarobkowych bez zezwolenia. 
965 Pędzenie napojów wyskokowych w celach zarobkowych bez zezwolenia. 
966 W przeciwieństwie do art. 33, w którym ustawodawca w praktyce wprowadzał karę przepadku przedmiotów, 

nazywając je jedynie konfiskatą, tutaj mieliśmy do czynienia z konfiskatą we właściwym rozumieniu tego słowa. 

Świadczy o tym również fakt, iż w przypadku orzeczenia tej kary wymierzenie grzywny lub orzeczenie 

„konfiskaty wartości” (w praktyce przepadku) z art. 33 było niedopuszczalne (art. 38 ust. 40, a w rzeczywistości 

zupełnie bezcelowe. 
967 Druk nr 1629…, s. 29–30. 
968 A zatem wówczas przybierało to znamiona przepadku. 
969 Wyrok SN z dnia 23 października 1922 r., II K 1996/1922, OSN(K) 1922, poz. 422. Więcej orzecznictwa 

odnoszącego się do tej ustawy zob. Ustawa z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej w brzmieniu 

według Ustawy z dnia 5 sierpnia 1922 r. wraz z odnośnymi rozporządzeniami i tezami z orzecznictwa Sądu 

Najwyższego RP, oprac. S. Gellernter, Warszawa 1924, s. 5–37. 
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burzliwych dyskusji sejmowych, podczas których podkreślano „bardzo ciężkie położenie 

klasy robotniczej w Polsce, w którą dotkliwie uderzała inflacja”970. Ta kontrowersyjna ustawa 

utraciła moc obowiązującą dopiero wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 18 sierpnia 1938 r. 

o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku971. 

Aktem prawnym o wysokim stopniu represyjności był dekret o wprowadzeniu stanu 

wyjątkowego, który został wydany przez Naczelnika Państwa w dniu 2 stycznia 1919 r.972 

Dawał on możliwość wprowadzenia takiego stanu przez Radę Ministrów na wniosek Ministra 

Spraw Wewnętrznych (art. 1). Ten z kolei miał prawo zarządzić zajęcie wszelkich 

wydawnictw, które miałyby zagrażać bezpieczeństwu publicznemu oraz zamykać drukarnie 

służące do ich kolportażu (art. 2, pkt d). Mimo teoretycznie nadzwyczajnego charakteru stanu 

wyjątkowego nie zostały określone konkretne przesłanki nie tylko dotyczące jego 

wprowadzenia, lecz także przesłanki zastosowania konfiskaty wydawnictw czy zarządzania 

rewizji. Dawało to Ministrowi Spraw Wewnętrznych istotny element kontroli nad 

funkcjonowaniem prasy973. Ponadto widać tutaj wyraźnie, że zajęcie wydawnictw, w 

dzisiejszym rozumieniu tego słowa, zdecydowanie nosi znamiona konfiskaty, a nie 

przepadku, gdyż pozostaje bez związku z ewentualnie popełnionym przestępstwem, a władza 

administracyjna mogła go zastosować w sposób arbitralny bez sprecyzowanych ku temu 

przesłanek. 

Dekret ten został zastąpiony ustawą z dnia 25 lipca 1919 r., która zasadniczo nie 

zmieniała przepisów materialnoprawnych, lecz ograniczała uprawnienie Ministra Spraw 

Wewnętrznych do wydania zarządzeń wyjątkowych na okres do 3 miesięcy. Czas ten mógł 

być przedłużany każdorazowo o 3 miesiące w drodze uchwały Rady Ministrów (art. 1). Z 

drugiej strony utrzymane zostały uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie 

konfiskowania oraz zawieszania wydawnictw i czasopism, zagrażających bezpieczeństwu 

 
970 W. Daszkiewicz, K. Paluszyńska-Daszkiewicz, Proces karny i materialne prawo karne w Polsce w latach 

1918–1939, Toruń 1965, s. 59–60. 
971 Przepis derogacyjny znalazł się w art. 6. Ustawa ta wprowadzała możliwość odgórnego ustalania cen 

określonych artykułów przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych. Za ich naruszenie sprawca mógł zostać 

ukarany karą przepadku przedmiotów przestępstwa (art. 5 ust. 2). Ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. o 

zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku (Dz.U. Nr 60, poz. 462, ze zm.). Więcej na temat 

procesu kształtowania się tzw. ustawodawstwa antylichwiarskiego zob. też J. Pokoj, Wpływ wojny na 

prawodawstwo antylichwiarskie w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (1918–1921), „Studia z Dziejów 

Państwa i Prawa Polskiego” 2018, nr 21, s. 181–189. 
972 Dekret z dnia 2 stycznia 1919 r. o wprowadzeniu stanu wyjątkowego (Dz.U. Nr 1, poz. 79, ze zm.). 
973 K. Todos, Polskie prawo prasowe 1919–1939, „Z Dziejów Prawa” 2017, t. 10, s. 110. 
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państwa lub porządkowi publicznemu (art. 2 pkt c). Ustawa ta obowiązywała jedynie przez 

tydzień i została uchylona z dniem 1 sierpnia 1919 r.974 

Innym, istotnym z punktu widzenia tematyki niniejszej rozprawy, aktem prawnym o 

dużym stopniu represyjności, był dekret z dnia 25 stycznia 1919 r., który zabraniał 

nabywania, posiadania, przechowywania i używania wszelkiej broni palnej bez stosownego 

zezwolenia975. Groziła za to kara nawet do 1 roku więzienia lub grzywny do 5 tys. marek, a 

także konfiskata nabytej broni i innego rodzaju materiałów wojskowych (art. 5). Środek ten 

rzeczywiście zawierał cechy świadczące o wyższym poziomie represyjności niż zwykły 

przepadek. Nie musiał bowiem zachodzić tutaj jakikolwiek związek przyczynowo-skutkowy 

między posiadaną nielegalnie bronią a ewentualnym dokonaniem przestępstwa, ponieważ 

samo jej posiadanie stanowiło czyn zabroniony. 

 Należy zatem dostrzec, że, niezależnie od faktu popełnienia czy przygotowywania się 

do przestępstwa, sprawca zostawał pozbawiony swojej własności. Z drugiej jednak strony 

stopień ingerencji państwa nie wykraczał poza przedmioty posiadane w sposób nielegalny. 

Należałoby zatem uznać, że środek ten ma charakter mieszany, gdyż nosi znamiona zarówno 

konfiskaty, jak i przepadku. W kontekście powyższego dekretu znamiennym pozostaje fakt, 

że zarówno dochodzenie w sprawach o powyższe przestępstwa, jak i sądzenie, nie należało do 

kognicji organów wymiaru sprawiedliwości, lecz władz administracyjnych (art. 5)976. 

Ważną materią okresu międzywojennego było prawo prasowe, które z jednej strony 

miało gwarantować realizację praw i swobód obywatelskich w zakresie wolności słowa i 

druku, z drugiej zaś – przeciwdziałać przestępczości wyrażonej drukiem. Pierwszym takim 

aktem był dekret w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych, który został wydany w 

dniu 7 lutego 1919 r.977 W tytule III powyższego aktu, pod nazwą „O nakładaniu aresztów i 

dochodzeniu sądowym”, ustawodawca wprowadził specyficzny środek, jakim był tzw. areszt 

druku. Mógł on zostać nałożony w drodze administracyjnej, jeżeli dana publikacja nosiła 

znamiona przestępstwa publicznoskargowego. Organy władzy publicznej musiały jednak 

uzyskać następcze zatwierdzenie swojej decyzji przez właściwy sąd w ciągu miesiąca od ich 

 
974 Ustawa z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i utrzymania porządku 

publicznego w czasie wojny (Dz.Pr.P.P. Nr 61, poz. 364). 
975 Oczywiście prawo to miały wojsko, policja i innego rodzaju służby porządkowe (art. 1). Dekret z dnia 25 

stycznia 1919 r. o nabywaniu i posiadaniu broni i amunicji (Dz.U. Nr 9, poz. 123, ze zm.). 
976 Więcej na temat prawnych aspektów posiadania broni w okresie II RP zob. T. Podgórny, Tradycje posiadania 

współczesnej broni palnej w Polsce w latach 1918–2015 ze szczególnym uwzględnieniem kolekcjonerstwa broni, 

Kraków 2015 (niepublikowana praca magisterska), s. 48–59. 
977 Dekret w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych (Dz.Pr.P.P. Nr 14, poz. 186, ze zm.). 
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nałożenia – pod rygorem utraty przez nią mocy obowiązującej (art. 27). W przypadku druków 

zagranicznych prawo aresztu przysługiwało Ministrowi Spraw Wewnętrznych (art. 33). 

Areszt polegał na zabezpieczeniu przeznaczonych do rozpowszechnienia egzemplarzy 

druku, które opuściły prasę drukarską. Ponadto mógł on zostać rozciągnięty na tekst już 

złożony oraz płyty i formy, które miały służyć do odbijania danego druku. Te części, które nie 

nosiły znamion przestępstwa, należało zwolnić spod aresztu (art. 31). Środek ten dotyczył 

także ujawniania danych o charakterze militarnym, w tym o ruchach wojsk czy środkach 

ochrony państwowej – o ile zgoda na publikację nie została wcześniej wydana przez właściwe 

organy wojskowe978. 

Dekret nowelizował także kodeks karny z 1903 r., wprowadzając do niego art. 293a, 

definiujący przestępstwo niezłożenia właściwej władzy w określonym terminie liczby 

egzemplarzy druku, określonej przez ustawę lub rozporządzenie. Było ono zagrożone karą 

aresztu do 6 miesięcy lub grzywny do 600 marek polskich, za które przewidziano też środek 

w postaci przepadku równowartości wydanych drukiem egzemplarzy – za brak ich złożenia 

właściwej władzy administracyjnej w wymaganym terminie (art. 34 pkt 5). 

Innym aktem prawnym, który wprowadzał przepadek, był dekret o miarach z dnia 8 

lutego 1919 r.979 Za naruszenie jego przepisów następowało przejęcie przez Skarb Państwa 

narzędzi mierniczych bez względu na fakt, czy stanowiły własność skazanego, czy też osoby 

trzeciej (art. 24). Dekret umożliwiał także zniszczenie tych rzeczy i to nawet, gdy niemożliwe 

było ukaranie sprawcy, jak również w sytuacji, gdy został on uniewinniony. Sąd Najwyższy, 

w wyroku z dnia 29 lipca 1930 r., stwierdził, że w sytuacji orzeczenia o niewinności 

oskarżonego sąd miał możliwość, lecz nie musiał orzekać o uniezdatnieniu do użytku, 

przepadku lub zniszczeniu narzędzi mierniczych, które nie były zgodne z przepisami 

niniejszego dekretu980. 

Środka przewidzianego w dekrecie o miarach nie należy jednak nazywać konfiskatą, 

jak dalej czyni ustawodawca, jednak nie jest to także przepadek w klasycznym i wąskim jego 

rozumieniu, lecz sankcja ta zbliża się do czegoś w rodzaju środka zabezpieczającego, który 

zaczął funkcjonować w systemie prawa karnego pod wpływem doktryny Juliusza 

Makarewicza. Do tego problemu odniósł się także SN w wyroku z dnia 29 stycznia 1924 r., w 

którym uznał, iż: „konfiskata wag lub odważników nieocechowanych, lub nierzetelnych z 

 
978 K. Todos, op. cit., s. 117. 
979 Dekret z dnia 8 lutego 1919 r. o miarach (tj. Dz.U. z 1928 r. Nr 72, poz. 661). 
980 Wyrok SN z dnia 29 lipca 1930 r., IV K 325/30, [w:] Sądownictwo, RPEiS 1932, nr 12, z. 3, s. 778. 
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powodu używania ich w handlu, stanowi nie karę dodatkową, lecz środek ochronny 

podyktowany względami ładu i bezpieczeństwa publicznego […] który należy stosować i w 

razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania karnego”981. 

Bardzo ważnym aktem prawnym, który został wydany w warunkach prowadzenia 

działań wojennych o kształt terytorialny Rzeczpospolitej, była ustawa z dnia 11 kwietnia 1919 

r. o rzeczowych świadczeniach wojennych982. Stanowiła ona legislacyjną reakcję na działania 

mobilizacyjne państwa polskiego. Grupa posłów klubu PSL „Piast” złożyła nagły wniosek, w 

którym zwrócono uwagę na istotne trudności aprowizacyjne polskiej armii. W związku z tym 

parlamentarzyści wezwali Radę Ministrów, aby: „dla pokrycia nagląco koniecznego 

zapotrzebowania zarządziła bezzwłocznie rekwizycję bielizny, płótna na bieliznę, sienników i 

koców, w sklepach i magazynach się znajdujących oraz przez spekulantów 

poukrywanych”983. Nie było mowy o jakimkolwiek odszkodowaniu dla obywateli, nie 

wiadomo było, jakimi zasadami należy się kierować, a także, kim byli owi „spekulanci”. 

Sejmowa Komisja Wojskowa, w odniesieniu do powyższego wniosku, przyznała, że 

sprawa zaopatrzenia wojska polskiego w odzież, obuwie, żywność, uzbrojenie itp. jest 

kwestią niecierpiącą zwłoki. Przy uchwaleniu projektu ustawy komisja z jednej strony 

kierowała się powyższymi dyrektywami, z drugiej zaś brała pod uwagę fakt, iż zakres 

rekwizycji powinien być ograniczony do minimum, aby uchronić ludność od nadużyć, a także 

umożliwić jej wnoszenie odwołań do odpowiednich komisji, w których obecny będzie także 

czynnik obywatelski984. 

W efekcie prac legislacyjnych ustawa o rzeczowych świadczeniach wojennych de 

facto przewidywała możliwość wywłaszczenia, za stosowną rekompensatą pieniężną, 

własności lub prawa użytkowania ruchomości i nieruchomości na rzecz państwa dla celów 

zaopatrzenia wojska i obrony państwa (art. 1)985. Właściciel przedmiotów świadczenia 

 
981 Wyrok SN z dnia 29 stycznia 1924 r., II K 3170/23, OSN(K) 1924, nr 1, poz. 122. 
982 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych (Dz.Pr.P.P. Nr 32, poz. 264, ze 

zm.). 
983 Sejm Ustawodawczy II RP (1919–1922), Nagły wniosek posłów Witosa, Bojki, Dąbskiego, Rączkowskiego, 

Bardla, Bryla i tow. imieniem Klubu posłów Piastowców w sprawie naprawy stosunków panujących w armii, 

druk nr 48, s. 2. 
984 W efekcie, co widać poniżej w przepisach ustawy, ten element nie został uwzględniony. Sejm Ustawodawczy 

II RP (1919–1922), Sprawozdanie komisji wojskowej w przedmiocie ustawy o rzeczowych świadczeniach 

wojennych, druk nr 356, s. 1–2. 
985 Ze sprawozdania sejmowej Komisji Wojskowej możemy przeczytać motywy wprowadzenia rekompensaty 

finansowej za przewidywane rekwizycje własności obywatelskiej: „W ciągu długoletniej wojny zaszły nader 

liczne wypadki samowoli i nadużyć ze strony bądź to rozmaitych oddziałów wojska, bądź nawet poszczególnych 

żołnierzy, którzy na własną rękę rekwirowali u ludności rozmaite przedmioty bez uskutecznienia zapłaty i bez 

wręczenia stronie jakiegokolwiek dokumentu lub pokwitowania, co często pozbawiło osoby dotknięte 
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wojennego, który nie otrzymał za nie zapłaty, czy to bezpośrednio w formie pieniężnej (art. 

9), czy pośrednio poprzez tzw. kwity rekwizycyjne (art. 10), miał prawo złożyć w ciągu 

miesiąca zażalenie do Okręgowej Komisji Rekwizycyjnej przy Dowództwie Okręgu 

Wojskowego. Od jej decyzji mógł także w ciągu miesiąca odwołać się do Głównej Komisji 

Rekwizycyjnej przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. Od orzeczenia organu 2. instancji nie 

można było zastosować już żadnego środka prawnego (art. 11). W związku z tym należy 

stwierdzić, że tego rodzaju postępowanie pozbawione było kontroli sądowej i miało charakter 

stricte administracyjny, podporządkowany doraźnym celom aprowizacyjno-militarnym. 

Co więcej, ustawa przewidywała, że osoby winne uchylania się od obowiązku 

świadczeń wojennych lub niezłożenia albo złożenia niezgodnej ze stanem faktycznym 

deklaracji zawierającej szczegółowe dane co do inwentarza potrzebnego administracji 

państwowej, podlegały karze aresztu do 1 roku lub grzywnie w wysokości do 100 tys. marek 

polskich. Ponadto obligatoryjnie należało orzec konfiskatę przedmiotów podlegających 

obowiązkowemu świadczeniu (art. 15 ust. 1)986. Kary były nakładane przez władze 

administracji powiatowej, a od ich orzeczeń można było się odwołać do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich treści (art. 15 ust. 2). Wskutek 

interwencji posła PSL „Piast” Władysława Kiernika, na posiedzeniu Sejmu w dniu 11 

kwietnia 1919 r., w ostatniej chwili do projektu ustawy dodano art. 15 ust. 3, na mocy 

którego: „Przeprowadzanie rekwizycji, względnie żądanie lub pobranie świadczeń przez 

organy cywilne lub wojskowe z pominięciem przepisów tej ustawy, będą niezależnie od 

postępowania dyscyplinarnego karane jako nadużycie władzy urzędowej po myśli ustawy 

karnej”987. Nie zmieniło to jednak faktu, że zarówno procedura wywłaszczeniowa, jak i karna 

pozbawione były kontroli sądowej988. 

 
rekwizycjami ich należytości, zamieszczono w projekcie ustawy postanowienie, że nikt nie może być 

pociągnięty do uskutecznienia świadczenia wojennego, jeśli nie otrzyma zapłaty w gotówce, wynagrodzenia za 

świadczenie, a w razie jego niemożności natychmiastowej zapłaty, jeśli nie otrzyma kwitu rekwizycyjnego”. 

Ibidem, s. 2. 
986 W tej sytuacji kara konfiskaty była bardziej podobna do przepadku, choć rzeczowe świadczenia wojenne nie 

stanowiły przedmiotów czynności wykonawczej sensu stricto, to jednak podlegały stosownym obowiązkom 

ustawowym narzuconym przez państwo, a więc istniał ich faktyczny i materialny związek z przestępstwem w 

razie ich zaniechania. 
987 Kiernik motywował wprowadzenie tego przepisu w następujący sposób: „Tego rodzaju zastrzeżenie może 

dać gwarancję, że świadczenia wojenne będą dokonane w interesie armii i państwa, że będą dokonane w myśl 

ustawy. Jeżeli tego przepisu nie będzie, to spotkamy się z tym, z czym spotykaliśmy się u armii 

nieprzyjacielskich”. Sejm Ustawodawczy II RP (1919–1922), Sprawozdanie stenograficzne z 30. Posiedzenia 

Sejmu Ustawodawczego z dnia 11 kwietnia 1919 r., Lp. RPII/0/30, s. 21. 
988 Więcej na temat szczegółowych rozwiązań dotyczących obowiązkowych osobistych i rzeczowych świadczeń 

wojennych zob. A. Witkowski, Rzeczowe oraz osobiste świadczenia wojenne w latach 1919–1921, [w:] Verus 

amicus…, s. 835–866. 
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Z punktu widzenia powszechnego prawa karnego bardzo ważnym elementem 

budowania administracji państwowej odrodzonego państwa polskiego była ustawa z dnia 30 

stycznia 1920 r. w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione z 

chęci zysku989. Akt ten został wydany nie tylko w warunkach wojennych, ale także 

pogarszającej się sytuacji ekonomicznej ludności polskiej. Dotyczyło to także urzędników, 

którzy w tych okolicznościach stawali się coraz bardziej podatni na propozycje korupcyjne. 

W związku z szerzeniem się nadużyć w wykonywaniu obowiązków urzędniczych, 

zdecydowano o wprowadzeniu rozwiązań doraźnych, ale zarazem odstraszających, które 

miały w szybki sposób przeciwdziałać czynom wyrządzającym szkodę interesowi 

publicznemu990. 

Istotną, a zarazem kontrowersyjną kwestią było to, kto był w myśl ustawy 

urzędnikiem, gdyż mieliśmy tutaj do czynienia z przestępstwem indywidualnym. Sprawcą był 

ten, kogo odpowiednia ustawa karna w chwili popełnienia przestępstwa uznawała za 

urzędnika, odsyłając przy tym do definicji z kodeksów państw rozbiorowych (art. 9). W 

związku z tym, jak stwierdził SN w wyroku z dnia 27 lipca 1921 r., nie musiały zachodzić 

wszystkie znamiona piastowanego urzędu państwowego. Wystarczyło, aby w danym 

przypadku ustalić w sposób procesowo niewadliwy wszystkie istotne cechy urzędnika 

państwowego. Zakres jego spraw służbowych czy obowiązków pozostawał tutaj bez 

znaczenia, podobnie jak fakt złożenia przysięgi991. 

Ustawa, poza wprowadzeniem szeregu przestępstw o charakterze majątkowo-

korupcyjnym, za które groziła sankcja bezwzględnie oznaczona w postaci kary śmierci przez 

rozstrzelanie (art. 1, 2)992, przewidywała również przepadek na rzecz Skarbu Państwa 

podarunku albo jego wartości (art. 6). Zastanawiającym jest jednak fakt, że nie zakładała tego 

w stosunku do innej korzyści majątkowej, co albo stanowi lukę extra legem, albo 

pozostawiono to w efekcie, per analogiam legis, orzecznictwu sądowemu. 

 
989 Ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione 

z chęci zysku (Dz.U. Nr 11, poz. 60). 
990 A. Machura, Odpowiedzialność urzędnika za przestępstwa popełnione z chęci zysku w okresie 

międzywojennym, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2016, nr 19, s. 282. 
991 Wyrok SN z dnia 27 lipca 1921 r., K 104/21, LEX nr 1637529. Makowski trafnie zauważył, że, w korelacji z 

art. 636 KT, podmiotem przestępstwa był jedynie ten urzędnik, który w dniu popełnienia czynu zabronionego 

miał więcej niż 21 lat. Wobec młodszych nadal znajdowały zastosowanie przepisy części szczególnej KT. W. 

Makowski, Kodeks karny…, t. 2, s. 528. Więcej na ten temat zob. D. Szczepaniak, Polskie ustawy o zwalczaniu 

przestępczości urzędniczej z lat 1920–1921, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2020, t. 13, z. 2, s. 

173–178. 
992 Warto nadmienić, że nawet usiłowanie skutkowało karą śmierci (art. 5). 
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Nie tylko urzędnicy, lecz również osoby cywilne odpowiadały za zbrodnie 

przewidziane w powyższym dekrecie. Za czynną korupcję przewidziane były te same kary, 

jednak cywile mieli możliwość wyłączenia swojej odpowiedzialności przez przejawienie tzw. 

czynnego żalu. Warunkiem było przyczynienie się do wykrycia lub udowodnienia 

dokonanego przekupstwa, zanim organy administracji państwowej dowiedzą się o ich czynie 

(art. 8). Powyższy akt, o wyjątkowo dużym natężeniu represyjności karnej, obowiązywał 

jedynie nieco ponad rok i został zastąpiony ustawą, która weszła w życie z dniem 6 kwietnia 

1921 r.993 

Obie te ustawy stanowiły asumpt do smutnej konstatacji nie tylko na temat moralności 

społeczeństwa czy też pewnych obyczajów przekupstwa, lecz także kondycji nowo 

tworzonego polskiego korpusu urzędniczego. Swoją represyjnością wprowadzały one nacisk 

na prewencję ogólną, co z kolei było reakcją na powszechność przestępstw określonej 

kategorii, w tym przypadku łapownictwa994. 

W wyroku z dnia 31 stycznia 1922 r., Sąd Najwyższy stwierdził, że otrzymanie 

poczęstunku w restauracji w postaci jadła lub napojów nie można uważać za zysk w 

rozumieniu wspomnianej ustawy, gdyż ten oznacza korzyść majątkową. SN zwrócił również 

uwagę, że ustawodawca nie posługuje się pojęciem „przekupienie”, lecz używa słów „skłania 

urzędnika za pomocą podarku lub innej korzyści majątkowej”, a zatem tego rodzaju 

częstowanie nie może uchodzić za podarek czy tym bardziej korzyść majątkową. A zatem 

sytuacja, w której za tego rodzaju usługi restauracyjne urzędnik ułatwia listowne 

porozumiewanie się bliskiej osoby z osadzonym, jak również umożliwia jej przesyłanie do 

więzienia wódki, nie stanowi przestępstwa w myśl powyższej ustawy995.  

Aktem prawnym o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa było 

rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 19 lipca 1920 r., które zostało wydane w 

warunkach nadzwyczajnych, a mianowicie podczas wojny polsko-bolszewickiej i 

obowiązywało tylko nieco ponad 3 miesiące996. Ponieważ wszelkie wiadomości i artykuły 

prasowe dotyczące szeroko pojętych kwestii obronnych mogły być wydawane tylko na mocy 

 
993 Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników 

(Dz.U. Nr 30, poz. 177). Mimo, iż uściślono stany faktyczne poprzez usunięcie licznych niejasności oraz nieco 

złagodzono sankcje, przepadek na rzecz Skarbu Państwa został jednak utrzymany (art. 8). 
994 Historia państwa i prawa…, red. F. Ryszka, s. 70. Więcej na temat przestępstw urzędniczych w okresie II RP 

oraz Polski Ludowej, również w kontekście konfiskaty i przepadku, zob. P. Palka, Sprzedajne nadużycie funkcji 

publicznej. Studium z prawa karnego, Olsztyn 2011, s. 181–285. 
995 Wyrok SN z dnia 31 stycznia 1922 r., II K 2832/1921, OSN (K) 1922, poz. 29. 
996 Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 19 lipca 1920 r. w przedmiocie ogłaszania w czasie wojny 

wiadomości dotyczących wojska i spraw obrony Państwa (Dz.U. Nr 63, poz. 416).  
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decyzji właściwych władz administracyjnych (art. 1), w praktyce tym rozporządzeniem 

wprowadzone zostały mechanizmy cenzury prewencyjnej997. 

Rozporządzenie przewidywało sankcje za samowolną działalność prasową w tym 

zakresie. Elementami wspólnymi była konfiskata (przepadek) druku oraz zawieszenie 

działalności czasopisma, przewidziane jako sankcje bezwzględnie oznaczone. Jednakże na 

obszarach byłych zaborów rosyjskiego i austro-węgierskiego można było wymierzyć grzywnę 

do 50 tys. marek lub areszt do 6 miesięcy, podczas gdy na terenie byłej dzielnicy pruskiej 

wysokość tych sankcji była taka sama, z jednym jednakże rozróżnieniem: w miejsce 

administracyjnego aresztu można było orzec więzienie w drodze kary sądowej (art. 6). Należy 

ocenić krytycznie nie tylko nakładanie kar w drodze administracyjnej (co w warunkach wojny 

może znajdować pewne uzasadnienie związane z usprawnieniem reakcji karnej), ale przede 

wszystkim zastosowanie rozróżnienia charakteru kary w zależności od kryterium 

terytorialnego. 

Od orzeczonych kar administracyjnych można było się odwołać do organu wyższego 

stopnia, co jednak nie wstrzymywało wykonania orzeczenia konfiskaty (przepadku) druku i 

zawieszenia czasopisma (art. 7). Zwraca uwagę fakt, iż możliwości takich nie przewidziano w 

przypadku zasądzenia kary więzienia, co wydaje się albo swoistą luką w prawie, albo też 

celowym zabiegiem przyspieszenia postępowania karno-administracyjnego w warunkach 

wojny. 

Spośród licznych aktów prawnych dotyczących odpowiedzialności karnej za łamanie 

przepisów dotyczących ceł, monopoli i podatków, również posługujących się przepadkiem, 

można wymienić m.in. ustawę z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym za granicą, który 

przewidywał możliwość przepadku nielegalnie przywiezionego lub wywiezionego towaru – 

niezależnie od tego, kto był jego właścicielem. Za wykroczenie przeciwko tym przepisom 

sprawca miał obowiązek zapłacenia grzywny, której suma mogła być orzeczona do wysokości 

wartości przedmiotów objętych przepadkiem (art. 24)998. 

Można było uwolnić się od odpowiedzialności karnej w momencie, gdy nielegalnie 

wwiezione do Polski towary zostały w stosownym terminie zgłoszone właściwemu urzędowi 

celnemu. W ciągu 2 tygodni od notyfikacji właściciele tych rzeczy musieli złożyć stosowne 

pozwolenia przywozowe albo mogli cofnąć przewóz swych artykułów. W przeciwnym 

 
997 K. Todos, op. cit., s. 111. 
998 Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą (Dz.U. Nr 79, poz. 527, ze zm.). 
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wypadku towary te podlegały, obligatoryjnemu już, przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa 

(art. 25). 

Swego rodzaju dopełnieniem powyższego aktu prawnego była ustawa z dnia 8 lipca 

1921 r. w przedmiocie udzielenia Rządowi pełnomocnictw do wydawania rozporządzeń w 

sprawie regulowania obrotu pieniężnego z krajami zagranicznymi oraz obrotu obcymi 

walutami999. Przewidywała ona możliwość orzeczenia konfiskaty (przepadku) pieniędzy 

pozostających w związku z przestępstwem polegającym na niepodporządkowaniu się 

rozporządzeniom Ministra Skarbu. Konfiskata (przepadek) musiała być orzeczona w 

przypadku wywożenia walut obcych i polskich  za granicę. Wyjątkowo sąd mógł odstąpić od 

zastosowania tej kary w sytuacji, gdy przemycane przedmioty nie miały być użyte w celach 

handlowych czy zarobkowych (art. 4 ust. 2). Karane było także usiłowanie oraz 

współsprawstwo i pomocnictwo (art. 4 ust. 3)1000. 

Należy zaznaczyć, że konstytucja marcowa z 1921 r.1001 nie przewidywała żadnej 

formy przepadku czy konfiskaty, gwarantując szeroko pojętą własność: „Rzeczpospolita 

Polska uznaje wszelką własność, czy to osobistą poszczególnych obywateli, czy to zbiorową 

związków obywateli, instytucji, ciał samorządowych i wreszcie samego Państwa, jako jedną z 

najważniejszych podstaw ustroju społecznego i porządku prawnego, oraz poręcza wszystkim 

mieszkańcom, instytucjom i społecznościom ochronę ich mienia […]”,  dopuszczając jedynie 

wywłaszczenie ustanowione w formie ustawy – na cel publiczny i za stosownym 

odszkodowaniem (art. 99). 

Stanowiło to rozwiązanie, które w żaden sposób nie ustępowało współczesnym 

standardom konstytucyjnym. Wacław Komarnicki zwrócił uwagę, że ustawa zasadnicza 

odbiega od tradycyjnej formuły, traktując nie tylko o własności indywidualnej, lecz „o 

wszelkiej własności”, która według niego stanowi nie tylko szerszą kategorię, lecz pewnego 

rodzaju „nowy prąd”, dążący do ograniczenia uprawnień jednostek „posiadających”, jak i 

uspołecznienia własności1002. 

 
999 Ustawa z dnia 8 lipca 1921 r. w przedmiocie udzielenia Rządowi pełnomocnictw do wydawania rozporządzeń 

w sprawie regulowania obrotu pieniężnego z krajami zagranicznymi oraz obrotu obcymi walutami (Dz.U. Nr 62, 

poz. 383). 
1000 Art. 1 ustawy udzielał, na okres roku, pełnomocnictw do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, które 

miały na celu regulację obrotu pieniężnego z innymi krajami oraz obrót walutami obcymi. 
1001 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 44, poz. 267) – dalej: 

konstytucja marcowa. 
1002 W. Komarnicki, Polskie prawo polityczne, Warszawa 2008, s. 565–566. 
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Ponadto konstytucja marcowa wprowadzała zasadę nienaruszalności mieszkania, z 

pewnymi daleko idącymi jednak wyjątkami: „Naruszenie tego prawa przez wejście do 

mieszkania, rewizję domową i zajęcie papierów lub ruchomości, poza koniecznością 

wykonania zarządzeń administracyjnych, opartych na wyraźnym upoważnieniu ustawowym, 

może nastąpić tylko na polecenie władz sądowych w sposób i w wypadkach ustawą 

przepisanych” (art. 100)1003. 

Na gruncie konstytucyjnym należałoby rozpatrywać niektóre przepisy ustawy z dnia 8 

kwietnia 1919 r. o nietykalności członków Sejmu Ustawodawczego, która w oczywisty 

sposób pozostawała silnie powiązana z konstytucją marcową 1921 r., wprowadzając de facto 

zasady immunitetu formalnego i materialnego1004. Poza tym w ustawie znalazł się ciekawy 

przepis, zgodnie z którym nie można było pociągnąć do odpowiedzialności za zgodne z 

prawdą sprawozdanie z jawnych obrad Sejmu i komisji sejmowych ani też za ich przedruki, 

zgodne z urzędowym stenografem. Zarówno sprawozdania, jak i przedruki nie podlegały 

konfiskacie i były wolne od cenzury (art. 5). 

 Do tej sprawy odniósł się w swoim wykładzie Antoni Marczewski, stając na 

stanowisku, że art. 5 powyższej ustawy nie zawiera gwarancji konstytucyjnych dla druków 

sejmowych1005. W związku z tym autor uznał, że możliwe jest ściganie za dokonywanie 

przedruków interpelacji sejmowych, które zawierają treści druków skonfiskowanych. 

Oznaczało to także, że winny rozpowszechnienia druku sejmowego, który został uprzednio 

skonfiskowany, mógł ponieść odpowiedzialność, gdyż pozostawało to w związku z 

pierwotnym zastosowaniem konfiskaty. Inaczej jednak sytuacja sprawcy wyglądała w 

przypadku rozpowszechniania przedruku interpelacji, zawierającej ustępy skonfiskowane. Nie 

mógł za to ponieść odpowiedzialności gdyż, zdaniem Marczewskiego, celem ustawodawcy w 

art. 31 konstytucji marcowej było zapewnienie nietykalności dla osób, które udostępniają 

sprawozdania sejmowe1006. 

 
1003 Komarnicki uznawał konstytucyjną zasadę nietykalności mieszkania jako naturalne uzupełnienie wolności 

osobistej. Ibidem, s. 564. 
1004 Ustawa z dnia 8 kwietnia 1919 r. o nietykalności członków Sejmu Ustawodawczego (Dz.Pr.P.P. Nr 31, poz. 

263, ze zm.) 
1005 Art. 31 konstytucji marcowej stanowi bowiem jedynie o braku możliwości pociągnięcia do 

odpowiedzialności za zgodne z prawdą sprawozdanie z jawnego posiedzenia Sejmu i komisji sejmowej, nie 

wspominając nic jednak o immunitecie dotyczącym druków sejmowych. 
1006 A. Marczewski, Czy przedruki interpelacji mogą być konfiskowane? Odczyt wygłoszony w Towarzystwie 

Prawniczym w Warszawie dnia 4 lutego 1925 roku na posiedzeniu sekcji prawa karnego, państwowego i 

administracyjnego, Warszawa 1925, s. 11–12. Aby uniknąć tego rodzaju konfuzji, Michał Rostworowski 

postulował, żeby przy interpelacjach w sprawach prasowych powstrzymać się od cytowania (fragmentów) 

artykułów, które zostały uprzednio skonfiskowane przez właściwe władze. Uważał on także, że należałoby 

zobowiązać interpelantów, aby skonfiskowany druk nie był nigdy częścią składową samej interpelacji. M. 
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Nie sposób zgodzić się z tego rodzaju interpretacją przedstawioną przez 

Marczewskiego. Stoi ona bowiem w sprzeczności z regulacjami konstytucyjnymi, które 

wprawdzie nie ujmują zagadnienia w sposób pełny, to jednak, mimo braku kontroli 

konstytucyjności norm w II RP, ustawa była aktem niższego rzędu niż konstytucja. Wobec 

tego należałoby być konsekwentnym. Albo ustawa zasadnicza dopuszczała możliwość 

pociągnięcia do odpowiedzialności osoby rozpowszechniające druki sejmowe, które 

zawierały treści podlegające konfiskacie albo chroniła immunitetem zarówno osobę, jak i te 

dokumenty. Biorąc pod uwagę wykładnię celowościową, jak i systemową, można dojść do 

konkluzji, że celem ustawodawcy była ochrona zarówno posłów, jak i osób trzecich (np. 

dziennikarzy) oraz samych druków sejmowych, gdyż nadrzędną wartością konstytucyjną była 

tutaj jawność działania organów władzy publicznej oraz prawo obywateli do informacji. 

 Klasyczna forma przepadku znalazła się w ustawie z dnia 1 czerwca 1922 r. o 

monopolu tytoniowym1007. Karę konfiskaty (przepadku) tytoniu należało orzec obligatoryjnie  

za niedozwolone odpłatne lub nieodpłatne odstąpienie go osobom trzecim (art. 28), a także za 

jego nielegalny tranzyt (art. 30) oraz wytwarzanie (art. 31). W tym ostatnim przypadku 

konfiskacie (przepadkowi) ulegały także maszyny, narzędzia i materiały, przy których 

pomocy wytworzono wyroby tytoniowe. Z drugiej strony kara ta musiała zostać orzeczona 

wobec nabywcy tytoniu u osoby, która nie posiadała koncesji na jego sprzedaż lub 

niedopuszczonego do sprzedaży (art. 34). Podobnie należało orzec konfiskatę (przepadek) 

nadwyżki zapasów wyrobów tytoniowych, która przekraczała normę ustaloną przez Ministra 

Skarbu (art. 35). 

Konfiskata (przepadek) tych przedmiotów mogła zostać orzeczona także wówczas, 

gdy znajdowały się one w posiadaniu osób trzecich. Przeciwko zajęciu rzeczy można było 

zasłonić się jedynie tytułem nabycia w dobrej wierze oraz odpłatnie (art. 46 ust. 1). Gdyby 

konfiskaty (przepadku) nie można było zrealizować ze względu na fakt, iż przedmioty 

zniszczono albo odstąpiono nieznanym osobom czy też takim, od których wydobycie było 

prawnie niedopuszczalne, można było żądać zapłaty na rzecz Skarbu Państwa równowartości 

 
Rostworowski, Immunizacja konfiskowanych druków i prawo interpelacji, „Przegląd Prawa i Administracji” 

1925, R. 50, s. 406. 
1007 Ustawa z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz.U. Nr 47, poz. 409, ze zm.). 
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tych przedmiotów. Jeżeli ich wartość nie mogła zostać ustalona, należało wymierzyć 

dodatkową grzywnę w wysokości do 1 tys. zł (ust. 2)1008. 

Przepadek był przewidziany także w ustawie z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie 

substancji i przetworów odurzających1009, zgodnie z którą nielegalne było: wytwarzanie, 

przywożenie, wywożenie,: opium, haszyszu, morfiny, kokainy, heroiny oraz wszelkich 

pochodnych środków odurzających, a także handel nimi (art. 1). Wyjątkiem była działalność 

naukowa oraz lecznicza w ramach prowadzonych aptek, które nie wymagały stosownego 

zezwolenia (art. 2). Bezprawne posiadanie środków odurzających skutkowało ich konfiskatą 

(przepadkiem), w drodze postępowania sądowego, na rzecz władz sanitarnych (art. 9). 

Ponadto, do chwili uprawomocnienia się wyroku, przedmioty te podlegały zajęciu przez 

stosowne organy administracyjne1010. 

Innym przykładem aktu prawnego, posługującego się karą przepadku, była ustawa z 

dnia 10 kwietnia 1924 r. w przedmiocie zakazu wywozu ropy poza obszar celny Państwa1011. 

Proceder ten był wzbroniony za wyjątkiem ropy, która mogła być dostarczana przez rząd na 

podstawie umów międzynarodowych (art. 1). Konfiskata (przepadek) tego surowca, który 

zależał od uznania sądu, groził za świadome przekroczenie powyższego zakazu bez względu 

na to, do kogo należała ropa. Ponadto usiłowanie było zagrożone tym samym wymiarem kary 

co dokonanie (art. 2). 

Kolejną ustawą, w której znajdziemy przepisy dotyczące przepadku, była ustawa z 

dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie1012. Osobie winnej zakładania lub 

utrzymywania w ruchu urządzeń pocztowych, telegraficznych i telefonicznych wbrew 

postanowieniom tej ustawy groziła kara więzienia do 6 miesięcy lub grzywna do 5 tys. zł, a 

także fakultatywna konfiskata (przepadek) urządzeń na rzecz Państwa. Do orzekania 

właściwe były sądy powiatowe (art. 28). 

 
1008 Więcej na temat ewolucji przepisów tytoniowych od II RP do schyłku PRL zob. P. Szreniawski, Ewolucja 

regulacji wyrobów tytoniowych w prawie polskim, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2019, nr 327, s. 

194–196. 
1009 Ustawa z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających (Dz.U. Nr 72, poz. 

559, ze zm.). 
1010 Więcej na temat polityki antynikotynowej państwa polskiego od lat 20. do lat 70. XX w. zob. M. Rychert, K. 

Palczak, F. Zobel, B. Hughes, Przeciwdziałanie narkomanii i narkotykom w Polsce, Europejskie Centrum 

Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 2014, s. 9–11. 
1011 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1924 r. w przedmiocie zakazu wywozu ropy poza obszar celny Państwa (Dz.U. 

Nr 41, poz. 435). 
1012 Ustawa z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz.U. Nr 59, poz. 584, ze zm.). 
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Innym aktem prawnym, który przewidywał kary przepadku, była ustawa z dnia 31 

lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych1013. W byłej dzielnicy 

rosyjskiej urzędy celne 1. instancji miały możliwość wymierzenia w drodze nakazu karnego 

kar pieniężnych, włącznie z konfiskatą (przepadkiem) przedmiotu przestępstwa, za 

przekroczenia celne, nie zagrożone karą pozbawienia wolności. Skazany mógł jednak w ciągu 

tygodnia od wręczenia nakazu zażądać przekazania sprawy sądowi albo też odwołać się w 

tym terminie do organu celnego 2. instancji. W tym drugim przypadku nie było już 

możliwości zaskarżenia tego orzeczenia do sądu ani Najwyższego Trybunału 

Administracyjnego (art. 10 ust. 1). 

Przedmioty, co do których organy celne orzekły konfiskatę (przepadek), ulegały do 

czasu uprawomocnienia się wyroku sądowego lub orzeczenia karnego władzy celnej 

sekwestracji i mogły zostać sprzedane w drodze przetargu publicznego, jeśli ich 

przechowywanie groziłby zniszczeniem lub zepsuciem lub powodowało niewspółmierne 

koszty oraz jeśli nie podlegały zniszczeniu stosownie do przepisów szczególnych. 

Przepadek znalazł swoje zastosowanie także na gruncie rozporządzenia Prezydenta RP 

z dnia 30 grudnia 1924 r. o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży soli na całym 

obszarze Rzeczpospolitej Polskiej1014. Na podstawie tego, tym razem podustawowego aktu 

prawnego, za działania naruszające ów monopol władze skarbowe 1. instancji oprócz kary 

pieniężnej mogły orzec konfiskatę (przepadek) soli jadalnej stanowiącej przedmiot 

wykroczenia, jak również konfiskatę (przepadek) przyrządów i środków pomocniczych, 

służących do popełnienia tego wykroczenia (§ 15 w zw. z § 20). 

Interesująca regulacja dotycząca zastosowania konfiskaty (przepadku) znalazła się w 

ustawie z dnia 2 kwietnia 1925 r. o gołębiach pocztowych1015. Przepadek tych zwierząt mógł 

zostać orzeczony za ich trzymanie i hodowlę przez cudzoziemca (w każdym przypadku) albo 

obywatela polskiego, który nie otrzymał na to zgody władzy administracyjnej, jak również za 

puszczanie gołębi pocztowych bez uzyskania zezwolenia władzy wojskowej i równoczesnego 

powiadomienia właściwych organów administracji 1. stopnia (art. 20 w zw. z art. 1 i 14). 

 
1013 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz.U. Nr 80, poz. 777, ze 

zm.). 
1014 Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 30 grudnia 1924 r. o wprowadzeniu jednolitego monopolu sprzedaży 

soli na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 117, poz. 1043, ze zm.). 
1015 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1925 r. o gołębiach pocztowych (Dz.U. Nr 45, poz. 311, ze zm.). 



247 

 

Ciekawym wydaje się także fakt, iż w rozporządzeniu wykonawczym1016 do tej ustawy 

nie została w żaden sposób określona procedura konfiskaty (przepadku) tych gołębi. 

Rozporządzenie regulowało jedynie wywłaszczenie tych zwierząt na rzecz Państwa, 

określając, że miały być one przesłane przez powiatową władzę administracji ogólnej do 

właściwych dowódców okręgów korpusu, o ile nie wydali oni odmiennych zarządzeń (§ 22 w 

zw. z art. 18 ustawy). Można przypuszczać per analogiam, że w ten sam sposób powinna być 

wykonywana konfiskata (przepadek) gołębi pocztowych. 

W dniu 15 lipca 1925 r. uchwalona została ustawa o monopolu zapałczanym1017. 

Podobnie jak w przypadku monopolu tytoniowego, za wyrób, tranzyt, sprzedaż zapałek bez 

zezwolenia właściwej władzy skarbowej, oprócz kary pieniężnej, można było orzec 

konfiskatę (przepadek) zapalniczek stanowiących przedmiot wykroczenia, jak również 

przyrządów i środków pomocniczych służących do ich wyrobu lub podrabiania opakowań 

monopolowych na zapałkach lub znaczków podatkowych na zapalniczkach (art. 29). 

W dniu 2 sierpnia 1926 r. uchwalona została tzw. nowela sierpniowa do konstytucji 

marcowej, która w istotny sposób wzmacniała kompetencje głowy państwa kosztem władzy 

ustawodawczej1018. Przede wszystkim Prezydent RP, w razie nagłej konieczności państwowej 

oraz na podstawie upoważnienia ustawowego, mógł wydawać rozporządzenia z mocą ustawy 

w momencie, gdy Sejm i Senat były rozwiązane (art. 5). W praktyce szereg późniejszych 

aktów prawnych w randze ustawy, w tym w zakresie ustawodawstwa karnego i co za tym 

idzie również konfiskaty (przepadku), było wydawanych w ten właśnie sposób w celu 

ominięcia często długotrwałej i żmudnej procedury parlamentarnej1019. 

W tym samym dniu uchwalona została ustawa karna skarbowa, która weszła z życie z 

dniem 1 stycznia 1927 r.1020 Przewidywała ona karę konfiskaty (przepadku) przedmiotu 

czynności wykonawczej (art. 10 pkt 1 lit. b). W rzeczywistości chodziło o przepadek w 

klasycznej postaci. Dowodzą tego także dalsze przepisy, które wyjaśniały, że przez tę karę 

należało rozumieć konfiskatę (przepadek) nie tylko samego przedmiotu, lecz także jego 

koniecznego opakowania oraz tego wszystkiego, co z nim zmieszano lub też w ten sposób 

 
1016 Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z dnia 17 

listopada 1927 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o gołębiach pocztowych (Dz.U. Nr 103, 

poz. 889). 
1017 Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o monopolu zapałczanym (Dz.U. Nr 83 poz. 561, ze zm.). 
1018 Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 

1921 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 442). 
1019 W zdecydowanej większości przypadków Prezydent RP podpisywał liczne projekty, które wychodziły z 

inicjatywy Rady Ministrów. Więcej na ten temat zob. R. Kraczkowski, Rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej z mocą ustawy w latach 1926–1935, Warszawa 2007, s. 137–159. 
1020 Ustawa karna skarbowa z dnia 2 sierpnia 1926 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 609, ze zm.) – dalej: u.k.s. z 1926 r. 
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połączono, że bez uszczerbku dla przedmiotu przestępstwa nie dało się od niego odłączyć (art. 

17). W następnym przepisie rozszerzono zakres tej kary, wprowadzając przepadek narzędzi i 

materiałów służących do popełnienia przestępstwa w przypadku fabrykacji przedmiotów, 

podlegających opłacie lub stanowiących przedmiot monopolu państwowego w 

przedsiębiorstwach tajnie prowadzonych (art. 18). Jeżeli jednak przedmiot przestępstwa był 

nieuchwytny dla organów państwa albo nie można było orzec jego konfiskaty (przepadku) ze 

względu na słuszne roszczenia osób trzecich, wówczas należało orzec obok kary pieniężnej, 

przewidzianej za dane przestępstwo, dodatkową karę pieniężną, która stanowiłaby 

równowartość przedmiotów, które miały ulec konfiskacie (przepadkowi) (art. 19)1021. 

Warto zwrócić uwagę, że przepisy ogólne u.k.s. z 1926 r. nie zawierały żadnej zasady, 

które precyzowałyby, kiedy należałoby orzec karę konfiskaty (przepadku) przedmiotu 

przestępstwa. Z drugiej strony kara ta została przewidziana we wszystkich przepisach 

szczególnych definiujących określone przestępstwa, za które można było ją orzec. Należy 

zatem dojść do konstatacji, iż ustawodawca sformułował w ten sposób niepisaną zasadę, 

zgodnie z którą konfiskatę (przepadek) orzekało się jedynie w przypadkach przewidzianych w 

ustawie1022. 

Konfiskatę (przepadek) zawierało także rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 31 

sierpnia 1926 r. o zabezpieczeniu przedmiotów podaży powszedniego użytku1023. Za 

wykroczenie przeciwko przepisom tego rozporządzenia, o ile dany czyn nie podlegał 

surowszemu ukaraniu według innych ustaw karnych, groziła kara aresztu do 6 tygodni lub 

grzywny do 10 tys. zł. Organy administracyjne 1. instancji mogły także orzec konfiskatę 

(przepadek), do których odnosił się czyn zabroniony (art. 4–5).  

Konfiskata (przepadek) była szeroko stosowana na gruncie rozporządzenia Prezydenta 

RP z dnia 4 listopada 1926 r. o karach za rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości 

oraz o karach za zniewagę władz i ich przedstawicieli1024. Dyspozycje zawarte w tym akcie 

prawnym były nieostre i mogły być poddawane różnorakim interpretacjom przez władze 

państwowe. Wyraźnie widać tutaj wpływy autorytaryzmu, który zaczął być stopniowo 

wprowadzany w Rzeczpospolitej od zamachu majowego w 1926 r. Symptomatycznym 

 
1021 W momencie braku możliwości dokładniejszego oszacowania ilości i wartości przedmiotu u.k.s. z 1932 r. 

odsyłała do przepisu art. 13 ust. 2, który określał tę kwotę od 20 do 2 tys. zł. 
1022 Kara obligatoryjnej konfiskaty (przepadku) przedmiotu przestępstwa była przewidziana w 47 artykułach 

części szczególnej u.k.s. z 1926 r. M. Błaszczyk, op. cit., s. 76. 
1023 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 r. o zabezpieczeniu przedmiotów 

podaży powszedniego użytku (Dz.U. Nr 91, poz. 527, ze zm.). 
1024 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1926 r. o karach za rozpowszechnianie 

nieprawdziwych wiadomości oraz o karach za zniewagę władz i ich przedstawicieli (Dz.U. Nr 110, poz. 640). 
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wydaje się fakt, że wymierzanie kar należało do kompetencji organów administracji 

publicznej, a ściganie odbywało się wyłącznie z oskarżenia publicznego (art. 7), co w żaden 

sposób nie mogło stać w zgodności z konstytucyjnymi standardami dotyczącymi podstaw i 

wymierzania odpowiedzialności za przestępstwo. 

Na mocy powyższego rozporządzenia konfiskatą (przepadkiem) objęty był druk, za 

pomocą którego sprawca rozpowszechniał „świadomie nieprawdziwą lub przekręconą, a 

mogącą wyrządzić szkody interesom Państwa albo wywołać niepokój publiczny” wiadomość 

o niebezpieczeństwie grożącym krajowi (art. 1), o działalności władz państwowych (art. 2) 

czy zniewagi funkcjonariuszy publicznych (art. 3). Orzeczenie administracyjne o przepadku 

druków musiało być wydane w ciągu 7 dni od ich zajęcia albo znaleźć się w wyroku 

skazującym; w przeciwnym wypadku zajęcie wygasało z mocy prawa (art. 7). Organy 

administracji publicznej miały także możliwość zawnioskować do właściwego sądu 

okręgowego o zawieszenie działalności wydawnictwa na okres od 14 dni do 3 miesięcy, jeśli 

dało ono „powód” do co najmniej trzykrotnego jej skazania w myśl tego rozporządzenia (art. 

13). 

Ponieważ powyższe rozporządzenie miało restrykcyjny charakter, a także – z uwagi na 

używanie nieostrych sformułowań w definicjach typów przestępstw – dawało pole do 

licznych nadużyć związanych z uznaniowością organu w orzekaniu kar, budziło ogromny 

sprzeciw społeczny1025. Wobec tego zostało ono uchylone już z dniem 1 stycznia 1927 r.1026 

Klasyczna forma konfiskaty (przepadku) znalazła się w rozporządzeniu Prezydenta RP 

z dnia 22 kwietnia 1927 r. o zakazie używania białego i żółtego fosforu przy wyrobie 

przedmiotów zapalnych, które bez istotniejszych zmian obowiązywało aż do 15 lutego 2002 

r1027. Kara ta była obligatoryjna za bezprawne wyrabianie, przechowywanie, 

rozpowszechnianie lub przywożenie zza granicy tych przedmiotów niezależnie od tego, czy 

były one własnością osoby skazanej. Jeśli ściganie lub skazanie winnego było niemożliwe, 

należało orzec o samoistnej konfiskacie (przepadku) tych przedmiotów (art. 4). 

 
1025 Więcej na temat głosów sprzeciwu, ale także i aprobaty (mniejszościowej) różnego rodzaju środowisk wobec 

tego aktu prawnego zob. R. Habielski, Ewolucja prawa prasowego w Drugiej Rzeczypospolitej. Zakres i 

recepcja, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 4 (55), s. 83–86. 
1026 Ustawa z dnia 15 grudnia 1926 r. w przedmiocie uchylenia mocy prawnej rozporządzenia Prezydenta 

Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1926 r. o karach za rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości oraz o 

karach za zniewagę władz i ich przedstawicieli (Dz.U. Nr 128, poz. 755). 
1027 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o zakazie używania białego i 

żółtego fosforu przy wyrobie przedmiotów zapalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 380, ze zm.). 
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Konfiskatę (przepadek) za szereg różnego rodzaju przestępstw przewidywało także 

rozporządzenie RP z dnia 10 maja 1927 r. o prawie prasowym1028. Akt ten rozwijał założenia 

wspomnianego wcześniej dekretu w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych z dnia 

7 lutego 1919 r., a także go zastępował oraz, co ważniejsze, likwidował w tym zakresie 

odrębności prawne z czasów zaborów. W części II „O przestępstwach prasowych” 

rozporządzenie dzieliło kryminalizowane czyny na dwie kategorie: przestępstwa prasowe 

popełnione w treści druku (rozdział II) i przestępstwa porządkowo-prasowe (rozdział III). Co 

nie mniej istotne, w obu wskazanych przypadkach przepisy tego aktu prawnego miały 

pierwszeństwo w stosowaniu, przyznając ustawom karnym jedynie rangę subsydiarną (art. 

34)1029. 

W postanowieniach ogólnych (rozdział I) zajęcie druku pozostawało nadal 

obligatoryjne w sytuacji, gdy nosił on znamiona przestępstwa – a więc dotyczyło pierwszej 

kategorii. Z kolei w przypadku popełnienia czynu zabronionego o charakterze porządkowo-

prasowym orzeczenie konfiskaty (przepadku) zostało pozostawione do uznania sądu. 

Dotyczyło to zarówno sytuacji, kiedy sprawcę można było pociągnąć do odpowiedzialności, 

jak i gdy było to niemożliwe. Jeżeli była możliwość podzielenia druku, to należało ograniczyć 

zajęcie do jego części, jednakże koszt tej operacji spoczywał na zainteresowanym (art. 38). 

Sąd miał możliwość orzeczenia przepadku z urzędu albo na wniosek oskarżyciela, jednakże w 

sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego, na wniosek, z właściwego upoważnienia czy 

też na zarządzenie Ministra Sprawiedliwości mógł to zrobić jedynie w trybie wnioskowym 

(art. 39). 

Z orzeczeniem przepadku wiązał się także obowiązek zniszczenia druku, a ponadto 

sąd miał możliwość nakazać zniszczenie płyt i form, służących do jego sporządzenia. Zajęcie 

nie dotyczyło jednak egzemplarzy, które przeszły w posiadanie osób trzecich na ich własny 

użytek (art. 40). Orzeczenie o przepadku musiało zostać wywieszone w sądzie i ogłoszone w 

gazecie rządowej, jak również w czasopiśmie, którego numer uległ zajęciu (art. 41). 

Rozdział II zawierał jedynie przykładowe wyliczenie przestępstw popełnionych w 

treści druku1030. Nielegalne było m.in. wzywanie w formie prasowej do wpłacania składek na 

zapłatę kar pieniężnych czy innego rodzaju opłat, które miał uiścić skazany albo czczenia go 

w tej samej formie. Wówczas wpłacone datki ulegały przepadkowi (art. 50). W przypadku 

 
1028 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. o prawie prasowym (Dz.U. Nr 45, poz. 

398, ze zm.). 
1029 K. Todos, op. cit., s. 123–124. 
1030 Ibidem, s. 125. 
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przestępstw porządkowo-prasowych (rozdział III) kara ta obejmowała każdy numer 

czasopisma wydany po terminie obowiązku umieszczenia w periodyku ogłoszenia lub 

sprostowania – za niedokonanie tych czynności przez redaktora odpowiedzialnego za dane 

czasopismo (art. 62). 

Rozdział I części III określał przepisy dotyczące postępowania w sprawach 

prasowych. Do zatwierdzenia przepadku właściwy był jedynie sąd okręgowy, który mógł 

również, w ciągu 3 dni, orzec o jego uchyleniu. Niezależnie od decyzji nie podlegała ona 

zaskarżeniu (art. 76). Co więcej, sąd musiał zatwierdzić zajęcie w ciągu 14 dni, licząc od dnia 

jego zarządzenia przez właściwą władzę administracyjną, albo z mocy prawa ono ustawało 

(art. 78). Poszkodowanemu, wobec którego nie orzeczono prawomocnego przepadku zajętego 

druku, a zajęcie ustało, przysługiwało roszczenie o odszkodowanie od Skarbu Państwa, 

ewentualnie oskarżyciela prywatnego, w trybie postępowania cywilnego, jednak nie powyżej 

poniesionych kosztów na wydanie druku (art. 91). 

Zdzisław Papierkowski, pozytywnie oceniając powyższe rozporządzenie, uznał, iż 

dawało ono skuteczne narzędzie wymiarowi sprawiedliwości do walki z nadużyciami słowa 

prasowego, np. zapewniając wyższe kary niż to miało miejsce na gruncie ustaw 

dzielnicowych jeszcze z poprzedniego stulecia. Zdaniem Papierkowskiego akt ten dawał przy 

tym wystarczającą gwarancję zapewnienia niezależności i wolności prasy (odnosząc się do 

rozwiązań zawartych w art. 38, 40, 91, 99)1031. 

Jednocześnie z powyższym aktem prawnym wydane zostało rozporządzenie 

Prezydenta RP zmieniające niektóre postanowienia ustaw karnych o rozpowszechnianiu 

nieprawdziwych wiadomości i o zniewagach1032. Wprowadzało ono możliwość orzeczenia 

przez sąd okręgowy lub powiatowy (pokoju) konfiskaty (przepadku) druku na wniosek 

oskarżyciela publicznego w formie nakazu karnego – jeżeli skład orzekający uznał sprawę za 

dostatecznie wyjaśnioną (art. 6). Kara ta groziła za świadome rozpowszechnianie 

nieprawdziwych lub przekręconych wiadomości, mogących wyrządzić szkodę państwu lub 

wywołać niepokój publiczny (art. 1); spowodowanie poważnej szkody dla państwa albo 

zaburzenie spokoju publicznego, przeciwdziałanie władzy w jej prawnych zarządzeniach albo 

zakłócanie porządku w oddziałach wojskowych (art. 3) oraz za ubliżanie czci lub powadze 

Prezydenta RP, choćby pod jego nieobecność. 

 
1031 Z. Papierkowski, Problemy prasowo-prawne, „Roczniki Nauk Społecznych” 1949, t. 1, s. 72. 
1032 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. zmieniające niektóre postanowienia 

ustaw karnych o rozpowszechnianiu nieprawdziwych wiadomości i o zniewagach (Dz.U. Nr 45, poz. 399). 
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Oba te rozporządzenia przez prawie trzy lata w istotny sposób kształtowały 

rzeczywistość prawną, pomimo istotnych protestów społecznych oraz perturbacji prawnych, 

które miały w tym czasie miejsce. Kres ich obowiązywaniu położyła uchwała Sejmu z dnia 27 

września 1927 r., która została jednak ogłoszona dopiero 28 lutego 1930 r.1033 Powrócono 

wówczas do ustaw dzielnicowych z czasów zaborów, co nie tylko stanowiło wyraźny krok 

wstecz, ale było także źródłem różnego rodzaju komplikacji związanych z niejednolitością 

prawa w Rzeczpospolitej1034. 

W związku z rozważanymi kwestiami, na styku prawa prasowego i prawa karnego, 

Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 22 maja 1936 r., uznał, że brak zajęcia i konfiskaty 

(przepadku) czasopisma może, lecz nie musi, rodzić domniemanie, iż treścią druku nie 

popełniono przestępstwa. Publiczne odczytanie stosownego artykułu prasowego, o ile wyrażał 

on chęć popełnionego treścią druku przestępstwa, może, lecz nie musi, dawać podstawę do 

zastosowania przepisów kodeksu karnego o uwzględnieniu usprawiedliwionej 

nieświadomości bezprawnej czynu jako podstawy do nadzwyczajnego złagodzenia kary1035. 

Innego rodzaju środek represji karnej, mający w sobie elementy zarówno przepadku, 

jak i konfiskaty, przewidywało rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 26 sierpnia 1927 r. o 

rzeczowych świadczeniach wojennych1036. W momencie wybuchu wojny, zarządzenia 

powszechnej albo częściowej mobilizacji zobowiązywało ono osoby fizyczne i prawne do 

konkretnych świadczeń na rzecz państwa (art. 1). Obowiązek ten, wskazany w powyższych 

sytuacjach, powstawał z mocy prawa (art. 10), choć za wypełnione świadczenia przysługiwała 

rekompensata finansowa (art. 11). 

Za niewypełnienie ciążących na obywatelu powinności świadczenia na rzecz państwa 

groziła kara więzienia oraz  grzywna w wysokości do 1 mln zł, której wymierzenie zależało 

jednak od uznania sądu (art. 88–90, 92). Niezależnie od tych kar sąd mógł orzec konfiskatę 

(przepadek). Państwo mogło zająć ruchomości, które zostały bezprawnie wywiezione za 

granicę albo do innej części kraju, a także przedmiot świadczeń wojennych, jak również okręt 

(art. 93). Jeżeli konfiskata (przepadek) tych przedmiotów okazałaby się niemożliwa, wówczas 

należało ściągnąć ich wartość. Gdyby jednak za rzecz podlegającą zajęciu zostało już 

wypłacone odszkodowanie, wówczas podlegało ono zwrotowi (art. 94). Pytanie, czy 

 
1033 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 lutego 1930 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Sejmu 

uchylającej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. (Dz.U. Nr 13, poz. 92). 
1034 K. Todos, op. cit., s. 129. 
1035 Wyrok SN z dnia 22 maja 1936 r., III K 173/36, OSN(K) 1936, nr 11, poz. 431. 
1036 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. o rzeczowych świadczeniach 

wojennych (Dz.U. Nr 79, poz. 687, ze zm.). 
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faktycznie można mówić tutaj o przepadku, skoro w praktyce chodzi o wyegzekwowanie 

przez państwo konkretnych obowiązków obywatelskich w sytuacji zagrożenia bytu państwa 

na skutek działań wojennych. Bliższą kategorią wydaje się tutaj wywłaszczenie o charakterze 

sankcji karnej, gdyż nie było możliwości uzyskania jakiejkolwiek formy rekompensaty za 

utracony majątek. 

W istotnej korelacji z powyższym aktem prawnym pozostawało rozporządzenie 

Prezydenta RP z dnia 8 listopada 1927 r. o obowiązku odstępowania zwierząt pociągowych, 

wozów, pojazdów mechanicznych i powozów dla celów obrony Państwa1037. W razie 

niedostarczenia przez zobowiązanego bez usprawiedliwienia przedmiotu świadczenia orzec o 

konfiskacie (przepadku) danego przedmiotu mógł, co istotne, organ powiatowej administracji 

ogólnej (art. 27 ust. 2). W terminie 7-dniowym od dnia doręczenia decyzji ukarany mógł 

wnieść do organu orzekającego żądanie rozpatrzenia sprawy przez właściwy sąd powiatowy 

(ust. 4). 

Pewną formę swoistej ochrony majątkowych praw autorskich zawierało 

rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 1 września 1927 r. o ochronie znaku i nazwy 

Czerwonego Krzyża1038. Za używanie tego rodzaju oznaczeń groziła konfiskata (przepadek) 

opakowań i towarów na rzecz stowarzyszenia „Polski Czerwony Krzyż” (art. 3 ust. 2). Co 

więcej, kara ta mogła być orzeczona również w razie niewykrycia sprawcy oraz jego 

uwolnienia (ust. 3). Do orzekania powołane zostały sądy powiatowe (ust. 4). 

Konfiskatę (przepadek) przewidywało także rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 13 

września 1927 r. o opodatkowaniu cukru1039. Kara ta była orzekana obligatoryjnie za wyrób 

cukru bez wiedzy i zgody właściwej władzy skarbowej wraz z karą pieniężną od 500 do 5 tys. 

zł oraz karą aresztu od 1 do 6 miesięcy (art. 48). Ponadto za zatajanie zapasów cukru, które 

zostały wyrobione w cukrowni uruchomionej i urządzonej zgodnie z przepisami tego 

rozporządzenia, należało ukarać karą pieniężną w wysokości 5-krotnego podatku 

spożywczego od zatajonej ilości cukru oraz  konfiskaty (przepadku) zatajonych zapasów (art. 

49)1040. 

 
1037 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o obowiązku odstępowania zwierząt 

pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i powozów dla celów obrony Państwa (Dz.U. Nr 98, poz. 859, 

ze zm.). 
1038 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 1 września 1927 r. o ochronie znaku i nazwy Czerwonego Krzyża 

(Dz.U. Nr 79, poz. 689). 
1039 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru (Dz.U. Nr 

81, poz. 700, ze zm.). 
1040 W bardzo podobny sposób uregulowane zostały przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

7 marca 1928 r. o podatku od olejów mineralnych, art. 31–34 (Dz.U. Nr 27, poz. 252, ze zm.) oraz 
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Kara konfiskaty (przepadku) znalazła się również w rozporządzeniu Prezydenta RP z 

dnia 19 listopada 1927 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz o tępieniu chwastów i szkodników 

roślin1041. Groziła ona za bezprawny przywóz zza granicy, wysłanie za granicę, przewóz 

roślin chorych, opanowanych przez szkodniki i podejrzanych, szkodników roślin oraz 

wszelkich przedmiotów, które mogły być rozsadnikami chorób i szkodników roślin. Wówczas 

obligatoryjnej konfiskacie (przepadkowi) podlegały transporty roślin, szkodników roślin i 

przedmiotów (art. 14 ust. 1). Co więcej, karę tę należało orzec również wtedy, gdy ściganie 

było niewykonalne lub gdy wydano wyrok uniewinniający (ust. 2). 

Konfiskata (przepadek) została przewidziana również w rozporządzeniu Prezydenta 

RP z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckim1042. Groziła ona za naruszenie przepisów 

dotyczących nielegalnego polowania na wybrane rodzaje zwierzyny łownej oraz za brak karty 

łowieckiej (art. 77–79). Za tego rodzaju wykroczenia konfiskacie (przepadkowi) podlegała 

broń oraz inne narzędzia służące powyższemu procederowi – niezależnie od tego, czy były 

własnością skazanego (art. 83). Do orzekania o czynach karalnych z tego rozporządzenia 

uprawniony został starosta (art. 86 ust. 1). Ukarany mógł jednak w ciągu 7 dni od dnia 

doręczenia decyzji wnieść żądanie przekazania sprawy właściwemu sądowi powiatowemu 

(ust. 2). 

Możliwość szerokiego stosowania zajęcia określonych przedmiotów przewidywało, 

wydane w dniu 16 stycznia 1928 r., rozporządzenie Prezydenta RP o stanie wojennym1043, 

które wprowadziło daleko idące ograniczenia wolności i praw obywatelskich. Art. 4. dawał 

możliwość Naczelnemu Wodzowi czasowego zawieszenia istotnych, z punktu widzenia 

jednostki, praw i wolności obywatelskich, które zostały uregulowanie w konstytucji marcowej 

z 1921 r, tj. wolności osobistej (art. 97), nietykalności mieszkania (art. 100), wolności prasy 

(art. 105), tajemnicy korespondencji (art. 106) oraz prawa koalicji, gromadzenia się i 

zawiązywania stowarzyszeń (art. 109)1044. 

 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych środkach słodzących 

(Dz.U. 89, poz. 797, ze zm.), art. 9–11. Nadto, na podstawie drugiego aktu prawnego, skonfiskowane sztuczne 

słodziki słodzące lub produkty i napoje z domieszką tych środków ulegały zniszczeniu (art. 13 ust. 1). Minister 

Skarbu mógł przeznaczyć te przedmioty na cele użytkowe lub sprzedać je osobom uprawnionym do ich 

sprzedaży (ust. 2). 
1041 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 19 listopada 1928 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz o tępieniu 

chwastów i szkodników roślin (Dz.U. Nr 108, poz. 922, ze zm.). 
1042 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckim (Dz.U. Nr 110, 

poz. 934, ze zm.). 
1043 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o stanie wojennym (Dz.U. Nr 8, 

poz. 54, ze zm.). 
1044 Warto jednocześnie zaznaczyć, że konstytucja marcowa przewidywała czasowe zawieszenie dokładnie tych 

samych praw obywatelskich ze względu na wprowadzenie stanu wojennego lub też stanu wyjątkowego. W tym 
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Zajęcie to mogło zostać zastosowane zarówno wobec papierów i przedmiotów 

pozostających w związku z przestępstwem, a znalezionych podczas rewizji mieszkania (art. 6 

rozporządzenia), jak również względem druków i innych utworów, jeśli zagrażały one 

obronności państwa (art. 7). Dotyczyło to także przesyłek pocztowych lub telegramów, które 

zagrażały obronie kraju, bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu (art. 8). 

Bardzo podobne regulacje zawierało rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 16 marca 

1928 r. o stanie wyjątkowym1045. Czasowemu zawieszeniu podlegały te same wolności i 

prawa obywatelskie co w przypadku stanu wojennego (art. 2). Inny był jednak tryb 

wprowadzania stanu wyjątkowego, gdyż dokonywało się to na mocy rozporządzenia Rady 

Ministrów, wydanego na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych, za zezwoleniem 

Prezydenta RP (art. 4). 

W podobnych sytuacjach zastosowanie znajdowało owo zajęcie. Mogło ono zostać 

zarządzone podczas rewizji mieszkania, przez organy administracji publicznej bez polecenia 

czy wyroku sądu, wobec dokumentów oraz przedmiotów znalezionych u osób zagrażających 

bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu (art. 7). Władze mogły również 

konfiskować i zawieszać druki oraz inne utwory przeznaczone do rozpowszechniania (art. 8), 

a także, w całości lub w części, przesyłki pocztowe oraz telegramy (art. 9) – jeśli zagrażały 

one bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznemu. 

Bardzo podobne regulacje można znaleźć w ustawie z dnia 22 lutego 1937 r. o stanie 

wyjątkowym1046, z pewnymi jednak, acz drobnymi, różnicami. W przypadku rewizji 

mieszkania (art. 4) oraz konfiskaty druków (art. 5) dodatkową przesłankę stosowania 

konfiskaty stanowił „spokój publiczny”. W kontekście przesyłek pocztowych i telegramów 

ustawodawca posłużył się pewnego rodzaju tautologią w postaci pojęcia „zajmowania i 

konfiskaty” (art. 6). W trakcie sejmowych prac nad ustawą przepadł wniosek mniejszości, 

wniesiony pod obrady Komisji Prawniczej przez posła Emila Sommersteina, aby do art. 6 

dodać ust. 2 w brzmieniu: „Zajmowanie i konfiskata korespondencji, przesyłek pocztowych i 

telegramów nastąpić może jedynie w tym wypadku, gdy ich treść zagraża bezpieczeństwu, 

spokojowi i porządkowi publicznemu”1047. 

 
przypadku zarządzenie wydawała Rada Ministrów za zezwoleniem Prezydenta RP, które potem musiało być 

przedłożone Sejmowi do zatwierdzenia (art. 124). 
1045 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. Nr 32, 

poz. 307). 
1046 Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. Nr 17, poz. 108, ze zm.). 
1047 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja IV (1935–1938), Sprawozdanie Komisji Prawniczej z dnia 15 

grudnia 1936 r. o rządowym projekcie ustawy o stanie wyjątkowym, druk nr 202, s. 5. 
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Należy zatem zastanowić się, z jaką formą prawną mieliśmy do czynienia i czym było 

zajęcie na gruncie powyższych rozporządzeń. Wydaje się, że nie powinno się określać go 

mianem przepadku, gdyż w rzeczywistości następowało ono nie w reakcji na jakieś określone 

naruszenie przepisów prawa karnego, lecz miało miejsce w sytuacji ekstraordynaryjnej, jaką 

był określony stan nadzwyczajny1048. Środki te zdecydowanie bliższe były konfiskacie, z 

dwóch względów. Po pierwsze, były one orzekane w sposób arbitralny przez organy władzy 

publicznej (bez kontroli władzy sądowej). Po drugie, w obu rozporządzeniach ustawodawca 

literalnie określał ten środek, w kontekście zawieszenia wolności prasy oraz tajemnicy 

korespondencji, jako „konfiskatę”1049. 

Przepadek został uregulowany w art. 6 § 4 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 16 

lutego 1928 r. o karach za szpiegostwo i niektóre inne przestępstwa przeciw Państwu1050. 

Groził on za zbieranie wiadomości i gromadzenie dokumentów dotyczących obronności 

państwa polskiego, a także zbieranie szkiców, planów jednostek wojskowych oraz nielegalny 

wstęp do tych miejsc. Niezależnie, czy przestępstwo zostało dokonane w typie 

podstawowym1051, czy kwalifikowanym1052, obok kary obligatoryjnie orzekano konfiskatę 

(przepadek) na rzecz Skarbu Państwa wszelkich dokumentów, szkiców i innych przedmiotów, 

niezależnie od tego, czyją stanowiły własność. Jeżeli skazany otrzymał za popełnienie 

któregokolwiek z wymienionych w nim przestępstw korzyść majątkową, to sąd orzekał jej 

konfiskatę (przepadek) na rzecz Skarbu Państwa (art. 16 § 1). Gdyby takiej rzeczy nie udało 

się zająć, wówczas należałoby uznać za przepadłą jej równowartość (art. 16 § 2)1053. 

Przepadek znalazł się także w przepisach karnych rozporządzenia Prezydenta RP z 

dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami1054. Groził on za niezgłoszenie znalezionego 

 
1048 Mimo wszystko można domniemywać, że w przypadku obu stanów nadzwyczajnych mamy do czynienia ze 

specyficzną formą przepadku w ujęciu cywilistycznym. 
1049 Więcej na temat przepisów prawnych regulujących stany nadzwyczajne w II RP zob. P.K. Marszałek, 

Regulacje prawne stanów szczególnego zagrożenia państwa w debacie parlamentarnej II Rzeczypospolitej, CPH 

2010, t. 42, z. 2, s. 191–213. 
1050 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o karach za szpiegostwo i niektóre 

inne przestępstwa przeciw Państwu (Dz.U. Nr 18, poz. 160, ze zm.). 
1051 Groziło za nie ciężkie więzienie w wymiarze do 1 roku. 
1052 § 2 określał działanie w zamiarze narażenia na niebezpieczeństwa zdolności obronnych państwa poprzez 

przekazanie poufnych dokumentów obcemu krajowi, za co groziło od roku do 5 lat ciężkiego więzienia; jeszcze 

wyższa kara była przewidziana za dokonanie tego przestępstwa przez funkcjonariusza publicznego – od roku do 

10 lat. 
1053 Symptomatycznym, z językowego punktu widzenia, wydaje się zamienne stosowanie pojęć „przepadły” i 

„skonfiskowany” w tym przepisie, choć w rzeczywistości nie ma wątpliwości, że chodzi o przepadek (korzyści 

majątkowej). Więcej na temat przestępstwa szpiegostwa w II RP zob. T. Kuczur, Historyczne i prawne 

uwarunkowania przestępstwa szpiegostwa w Polsce w XX wieku, „Dzieje Najnowsze” 2020, r. 52, nr 1, s. 306–

311. 
1054 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 29, 

poz. 265, ze zm.). 
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wykopaliska przez właściciela, dzierżawcę lub posiadacza gruntu właściwej władzy 

konserwatorskiej 1. instancji oraz za prowadzenie poszukiwań archeologicznych i 

paleontologicznych bez wymaganej zgody tego organu. Za złamanie powyższych przepisów 

sąd mógł orzec konfiskatę (przepadek) zabytku na rzecz jednego z państwowych muzeów 

(art. 36 ust. 4 w zw. z art. 25 ust. 1 i art. 26). Kara ta również mogła zostać zastosowana w 

przypadku wywozu lub usiłowania wywiezienia znaleziska za granicę bez wymaganego 

zezwolenia, a w sytuacji dokonania tego przestępstwa – należało orzec równowartość 

wywiezionego zabytku na rzecz Skarbu Państwa (art. 40). 

Wprawdzie przepadek nie został uregulowany explicite jako kara będąca skutkiem 

popełnienia czynu zabronionego, jednak, w rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 22 marca 

1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych, mowa jest o rozwiązaniach 

prawnych wyraźnie do niego zbliżonych1055. W art. 34 § 2 powyższego aktu przewidziana 

została swego rodzaju sankcja za podstępne oznaczanie przedmiotów podległych ochronie 

patentowej, które w praktyce z niej nie korzystały (art. 34 § 1). Sprawca tego czynu musiał 

usunąć i zniszczyć na swój koszt te fałszywe znaki, a jeżeli byłoby to niemożliwe bez 

uszkodzenia tych rzeczy, wówczas miał obowiązek zniszczyć oznaczone nimi przedmioty. 

W razie skazania za jeden z czynów zabronionych, stypizowanych w rozporządzeniu 

Prezydenta RP z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami 

użytku1056, przewidziana była możliwość orzeczenia konfiskaty (przepadku) przedmiotu, 

będącego przedmiotem czynu przestępnego (art. 40 ust. 1). Kara ta stawała się obligatoryjna 

w sytuacji, gdy towary zostały uznane za szkodliwe dla zdrowia publicznego – niezależnie od 

niemożliwości ścigania sprawcy lub też wydania przez sąd wyroku uniewinniającego (art. 40 

ust. 2). Wszelkie orzeczenia sądowe, które skutkowały konfiskatą (przepadkiem), podlegały 

zaskarżeniu w myśl przepisów postępowania karnego (art. 40 ust. 3)1057. 

W dniu 22 marca 1928 r. wydane zostało także rozporządzenie Prezydenta RP o 

badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa1058. Przewidywało ono obligatoryjną konfiskatę 

(przepadek) mięsa za świadome wprowadzanie do obrotu mięsa uznanego za niezdatne lub 

 
1055 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i 

znaków towarowych (Dz.U. Nr 36, poz. 384, ze zm.). 
1056 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i 

przedmiotami użytku (Dz.U. Nr 36, poz. 343, ze zm.). 
1057 Wydanie powyższego rozporządzenia niemal zbiegło się bowiem w czasie z uchwaleniem nowego, 

ujednoliconego, kodeksu postępowania karnego. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 

1928 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 33, poz. 313, ze. zm.). 
1058 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa 

(Dz.U. Nr 38, poz. 361, ze zm.). 
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przeciwdziałanie jego usunięciu czy też sprowadzanie takich produktów z zagranicy oraz brak 

dochowania właściwych badań sanitarnych (art. 33 w zw. z art. 31 pkt 4, 5, 6, i 7). Ponadto 

konfiskatę (przepadek) należało orzec nawet wówczas, jeśli ściganie sprawcy z jakichkolwiek 

powodów nie byłoby wykonalne (art. 33 zd. 2). Z kolei fakultatywna konfiskata (przepadek) 

była przewidziana za nieuprawnione znakowanie mięsa czy też jego fałszowanie oraz 

sprzedawanie, a także za dokonanie uboju bez przeprowadzania wymaganych badań i 

uzyskania zezwolenia, jak również wprowadzenie do obrotu mięsa, którego przywóz z 

zagranicy został zakazany z powodu zagrożenia sprowadzenia zaraźliwych chorób 

zwierzęcych (art. 33 in fine w zw. z art. 31 pkt 1, 2, i 3 oraz art. 32). 

Mięso, które podlegało konfiskacie (przepadkowi), mogło zostać tymczasowo zajęte 

przez władze administracyjne, jak również zostać sprzedane – pod dwoma kumulatywnie 

spełnionymi warunkami: o ile na gruncie odrębnych przepisów nie było ono przeznaczone do 

zniszczenia oraz w sytuacji realnej obawy jego zepsucia (art. 34). Zarówno podżeganie i 

pomoc, jak i usiłowanie dokonania przestępstw stypizowanych w tym rozporządzeniu, było 

karalne (art. 35)1059. 

Z dniem 22 marca 1928 r. wydano również, przełomowe z punktu widzenia praktyki 

procesowej, rozporządzenie Prezydenta RP o postępowaniu karno-administracyjnym1060. 

Wprowadzało ono jurysdykcję organów administracji publicznej w zakresie dochodzenia i 

karania czynów będących wykroczeniami, zagrożonymi karą nie wyższą niż 3 tys. zł grzywny 

lub aresztu do 3 miesięcy, „niezależnie od kar dodatkowych” (art. 1). Co więcej, 

postępowanie przeprowadzane w myśl powyższych założeń stanowiło wyłączną kompetencję 

powyższych organów (art. 3)1061. Należy jednak zaznaczyć, że do właściwości rzeczowej 

organów administracji publicznej nie należały sprawy karnoskarbowe oraz dyscyplinarne (art. 

4). 

 Rozporządzenie przewidywało także stosowanie zajęcia przedmiotów w trybie karno-

administracyjnym, jeśli były one zagrożone konfiskatą (przepadkiem)1062. Osobie 

zainteresowanej wydawane było wówczas stosowne zaświadczenie o zajęciu. Przedmioty, 

 
1059 Zbiorcze zestawienie ustaw prawno-karnych, mimo pewnych błędów, które zawiera, przede wszystkim 

związanych z datą wydania poszczególnych aktów prawnych, zob. Polskie ustawy karne dodatkowe z lat 1919–

1929, oprac. A. Laniewski, K. Sobolewski, Lwów 1929. 
1060 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-

administracyjnym (Dz.U. Nr 38, poz. 365, ze zm.). 
1061 Teoretycznie mogło się wydawać, że, zgodnie z tym przepisem, nie ma mowy o jakiejkolwiek kontroli ze 

strony władzy sądowniczej. Jednakże okazuje się, że postępowanie sądowe w sprawach karno-administracyjnych 

było przewidziane, a co za tym idzie, arbitralność władzy administracyjnej została ograniczona (art. 34–44). 
1062 Zdaje się, że ustawodawca w tym przepisie niewłaściwie rozpoznał typ czynu zabronionego, określając go 

przestępstwem zamiast wykroczeniem. 
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które podlegały szybkiemu zepsuciu lub zniszczeniu czy też takie, które można było łatwo 

sprzedać, były przeznaczane na publiczny przetarg. Pieniądze uzyskane z tego 

przedsięwzięcia również podlegały zajęciu aż do czasu wydania orzeczenia (art. 9). 

Konfiskata (przepadek), podobnie jak na gruncie wcześniejszych rozporządzeń, co do 

zasady obejmowała przedmioty należące do, w tym przypadku, ze względu na specyfikę 

postępowania wykroczeniowego, obwinionego – o ile jednak przepisy szczegółowe nie 

stanowiły inaczej. Podobnie brak możliwości ścigania sprawcy nie stawał na przeszkodzie 

orzeczeniu konfiskaty (przepadku) w sposób samoistny. Przedmioty objęte konfiskatą 

(przepadkiem) podlegały sprzedaży w drodze publicznego przetargu, o ile, ze względu na ich 

rodzaj, nie były przeznaczone do zniszczenia (art. 29). 

W dniu 22 czerwca 1928 r. Prezydent RP wydał rozporządzenie o amnestii z okazji 

10-lecia niepodległości państwa polskiego, które darowało albo łagodziło zdecydowaną 

większość orzeczonych wcześniej kar1063. Dotyczyło to zarówno sprawców przestępstw 

należących do właściwości powszechnego oraz wojskowego sądownictwa karnego, jak 

również organów administracji państwowej (art. 2). 

Mimo, iż rzeczywiście prawie każdy czyn zabroniony, popełniony przed dniem 3 maja 

1928 r., podlegał całkowitej albo częściowej amnestii w zakresie orzeczonych kar, nie 

dotyczyło to jednak przepadku: „co nie wyklucza jednak orzeczenia zajęcia i konfiskaty 

druków i innych przedmiotów” (art. 7). Podobna sytuacja miała miejsce w momencie 

darowania wszelkich kar pieniężnych, nawiązek, zastępczych kar pozbawienia wolności, kar 

dodatkowych – z wyjątkiem właśnie m.in. przepadku: „darowuje się w zupełności […] 

tudzież kary dodatkowe z wyjątkiem konfiskat […]” (art. 8 pkt 4). 

Na nieadekwatność i nadmierną represyjność działalności legislacyjnej, w tym m.in. 

dotyczących konfiskaty i przepadku, zwracał uwagę Antoni Mogilnicki, który jednocześnie 

podsumowywał dorobek prawa karnego pierwszego dziesięciolecia odrodzonego państwa 

polskiego w następujący sposób: „Ustawodawca polski starał się surowymi karami […] 

zwalczyć tzw. paskarstwo, nie zdając sobie sprawy z tego, że najsurowsze kary pozostaną 

fikcją, nigdy nie stosowaną, a mniej surowe będą uderzały w drobną przekupkę […] nie 

uderzą zaś nigdy w tych, którzy wytwarzają drożyznę u źródła i że jedynym sposobem walki 

 
1063 Ustawa z dnia 22 czerwca 1928 r. o amnestii z powodu dziesięciolecia odzyskania niepodległości przez 

Państwo Polskie (Dz.U. Nr 70, poz. 641). 
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z paskarstwem jest poprawienie warunków ekonomicznych i stworzenie przewagi podaży nad 

popytem”1064. 

Mogilnicki faktycznie zwracał uwagę na szerszy problem, jakim było niedostosowanie 

ustawodawstwa karnego do realiów życia społeczno-ekonomicznego, bowiem warunki 

bytowe dla większości społeczeństwa II RP w tym okresie nie były łatwe. W związku z 

powyższym szermowanie przez ustawodawcę represyjnymi karami pieniężnymi, a także 

konfiskatą czy przepadkiem majątku, pozostawało często nieadekwatne i stanowiło 

nadmierną reakcję karną państwa na czyny popełnione przez jego obywateli. 

Należy również zauważyć, że przywołane w niniejszym rozdziale ustawodawstwo w 

większości opierało się na przepadku majątku, który pozostawał w materialnym związku z 

popełnianym czynem zabronionym. Mimo iż ustawodawca posługiwał się pojęciem 

„konfiskaty”, jedynie w paru przypadkach można uznać to nazewnictwo za uzasadnione, 

kiedy sprawca faktycznie tracił mienie nieruchome lub ruchome, które nie miało nic 

wspólnego z popełnionym przez niego przestępstwem. Co więcej, tego rodzaju kara 

faktycznie dotykała także członków jego rodziny, którzy mogli nawet nie wiedzieć o 

nielegalnym działaniu, które przedsiębrał. Większość ustaw karnych szła jednak w drugą 

stronę, wprowadzając przepadek jako adekwatną formę reakcji karnej na nielegalną 

działalność sprawcy, zasadniczo dokonując korekty jego stanu majątkowego w granicach 

wyrządzonej przez niego szkody materialnej, co należy uznać za pozytywną ewolucję tej 

kary. 

 

2. Problem restytucji mienia pozaborowego w Polsce  

 

Bardzo istotnym, jak i palącym problemem, w okresie Rzeczpospolitej 

międzywojennej, była kwestia rewindykacji majątków utraconych przez Polaków wskutek 

represji dokonywanych przez państwa zaborcze w drodze arbitralnie orzeczonych konfiskat 

czy sekwestrów majątków. Na wstępie należy zaznaczyć, że zagadnienie to jest niezwykle 

 
1064 A. Mogilnicki, Prawo karne w pierwszym dziesięcioleciu odrodzonego Państwa Polskiego, „Gazeta Sądowa 

Warszawska” 1928, nr 46, s. 724. 
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obszerne, niewątpliwie zasługujące na oddzielne opracowanie, tak więc, dla celów niniejszej 

pracy, zostanie jedynie zwięźle zasygnalizowane1065. 

Pewnego rodzaju symbolicznym aktem prawnym, otwierającym kwestie zwrotu 

bezprawnie zagarniętych dóbr, była uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 4 maja 1920 r., 

która piętnowała akty gwałtu i bezprawia, popełnione przede wszystkim przez rosyjskiego 

zaborcę, a także zobowiązywała Radę Ministrów do możliwie szybkiego opracowania i 

przedstawienia projektu ustawy czyniącego zadość sprawiedliwości społecznej1066. 

W dniu 4 kwietnia 1920 r. uchwalono ustawę o przywróceniu praw politycznych i 

wojskowych byłym powstańcom, za czym miała iść rewindykacja bezprawnie zagrabionych 

dóbr1067. Łączyła ona w sobie element prawnokarnej rehabilitacji osób skazanych za 

określone w niej kategorie przestępstw z przywróceniem ex lege wszystkich praw utraconych 

z mocy prawa albo na podstawie orzeczeń sądów karnych – zwłaszcza w zakresie praw 

majątkowych. Ponadto ustawa znosiła skutki swoistego wyjęcia spod prawa, które 

przewidywało dawne prawo austro-węgierskie wobec dezerterów z tamtejszej armii1068. 

Problem polegał jednak na tym, że art. 4 powyższego aktu prawnego ustanawiał 30-letnie 

przedawnienie roszczeń, co oznaczało, że osoby, które utraciły swoje majątki przed dniem 4 

maja 1890 r., bezpowrotnie utraciły szansę na ich odzyskanie. Pole do dalszej działalności 

legislacyjnej w tym zakresie pozostawało niewątpliwie nadal otwarte1069. 

Wobec niejednolitości powyższych rozwiązań Alfons Parczewski podawał kuriozalny 

przykład anonimowego „austriackiego Rusina”, który w czasie I wojny światowej 

zdezerterował z armii cesarsko-królewskiej i wstąpił do wojska rosyjskiego, w którym potem 

walczył z polskimi legionistami, bijącymi się przecież o niepodległość Polski. Przywrócono 

mu utracone prawa obywatelskie i mienie, podczas gdy nad powstańcami styczniowymi 

ciągle wisiały wyroki sądów carskich odbierające im prawa do utraconych majątków1070. 

 
1065 W kwestii zasadniczych postanowień dotyczących restytucji mienia z dawnych zaborów niemieckiego i 

austriackiego na rzecz państwa polskiego zob. E. Stawicka, Rozwiązania prawne dotyczące restytucji mienia w 

Polsce międzywojennej, Pal. 2009, z. 5–6, s. 36–38. W sprawie reformy rolnej i rewindykacji dóbr kościelnych 

zob. A. Kołodziejczyk, Ruch ludowy a Kościół rzymskokatolicki w latach II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, s. 

177–212. W kwestii korelacji roszczeń restytucyjnych z koncepcją ciągłości państwa zob. C. Berezowski, 

Powstanie państwa polskiego w świetle narodów, Warszawa 1934, s. 97–100. 
1066 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 1920 r. (Dz.U. Nr 39, poz. 229) 
1067 Ustawa z dnia 4 kwietnia 1920 r. o przywróceniu praw, utraconych wskutek przestępstw politycznych i 

wojskowych (Dz.U. Nr 39, poz. 230). 
1068 E. Stawicka, op. cit., s. 38–39. 
1069 O motywach i okolicznościach nieuchwalenia pełnej ustawy restytucyjnej zob. S. Bukowiecki, Z rozmyślań 

nad sprawą procesów konfiskacyjnych, RPEiS 1930, nr 12. 
1070 A. Parczewski, Uwagi nad kodyfikacją prawa cywilnego w Polsce, „Rocznik Prawniczy Wileński” 1925, r. 

1, s. 46. 
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W czasie trwania wojny polsko-bolszewickiej, w dniu 16 lipca 1920 r., Sejm uchwalił 

ustawę o przywróceniu praw majątkowych unitom1071. W uzasadnieniu do projektu ustawy, 

które przedłożyło Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 20 marca 1920 r. możemy 

przeczytać, że: „nabywców nieruchomości od rządu rosyjskiego nie można uważać za 

prawych właścicieli […]. Rząd rosyjski nie trudził się, aby ulegalizować w danym wypadku 

swoje czynności, albowiem nie ma żadnej ustawy, która by upoważniała tenże rząd do 

czynów gwałtu, jakim było odebranie majątków niektórym opornym unitom i sprzedanie ich z 

licytacji wyłącznie osobom wyznania prawosławnego, którymi byli przeważnie miejscowi 

żandarmi i strażnicy”1072. 

Ustawa zakładała, że jeżeli dobra unitów zostały sprzedane przez władze rosyjskie, to 

mogli oni domagać się ich przymusowego wykupu na koszt Skarbu Państwa (art. 2). W 

przypadku gdy rewindykacja miała następować z rąk posiadaczy w dobrej wierze, wówczas 

poszkodowanym przysługiwała bezpłatna parcela w najbliższej okolicy albo stosowne 

odszkodowanie (art. 5). Unici mieli możliwość wysuwania roszczeń w ciągu 5 lat od dnia 

ogłoszenia tej ustawy (art. 10). 

Warto zaznaczyć, że zarówno przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia, jak i ustawy z dnia 

16 lipca 1920 r., mogły znaleźć zastosowanie jedynie względem pierwotnych nabywców albo 

ich następców prawnych pod tytułem darmym. Co za tym idzie, wszelkie inne następstwo 

prawne wykluczało możliwość wytoczenia stosownego powództwa restytucyjnego1073. 

Swoisty prymat mienia państwowego nad prywatnym był wyraźnie widoczny na 

gruncie, uchwalonej w dniu 17 grudnia 1920 r., ustawy o przejęciu na własność Państwa 

ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej1074. Objęła ona swym zasięgiem 

działania 22 powiaty położone na wschód od tzw. Linii Curzona (art. 6). Zgodnie z nią 

państwo polskie obejmowało we własność wszelkie dobra należące uprzednio do skarbu 

rosyjskiego (art. 1). Dotyczyło to także tzw. majoratów. Można domniemywać, że 

ustawodawca rozumiał pod tym potocznym pojęciem dobra donacyjne odebrane polskiej 

szlachcie w okresach popowstańczych, a następnie podarowane carskiej generalicji1075. 

Prymat interesu państwa nad jednostką uwidoczniał się także poprzez brak trybu, w którym 

 
1071 Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o przywróceniu praw majątkowych unitom (Dz.U. Nr 89, poz. 583). 
1072 Sejm Ustawodawczy II RP (1919–1922), Projekt ustawy o przywróceniu praw majątkowych unitom, druk nr 

1643. 
1073 E. Stawicka, op. cit., s. 39. 
1074 Ustawa z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1921 r., nr 4, poz. 17, ze zm.). 
1075 E. Stawicka, op. cit., s. 39. 
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poprzedni właściciele ziemscy mogli domagać się restytucji tych majątków. Ponadto ustawa 

umożliwiała przejęcie przez Skarb Państwa także ziem właścicieli prywatnych, jeżeli nie 

wrócili oni do swych posiadłości do dnia 1 kwietnia 1921 r. (art. 2) 

Z powyższym aktem prawnym należy także ściśle powiązać, uchwaloną tego samego 

dnia, ustawę o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego1076. Umożliwiała ona przejęcie 

ziemi, z zasobu utworzonego na mocy poprzedniej ustawy, przez zasłużonych wojskowych 

(art. 1). Bezpłatnie mogli otrzymać ją szczególnie odznaczeni inwalidzi i żołnierze Wojska 

Polskiego, a także ci, którzy dobrowolnie wstąpili do armii i odbyli służbę frontową (art. 2). 

W miarę istnienia rozporządzalnego zapasu, odpłatnie ziemię mogli otrzymać wszyscy inni 

inwalidzi oraz żołnierze, którzy posiadali predyspozycję do pracy na roli (art. 3)1077. 

Innym aktem prawnym, który miał na celu anihilację opresyjnego ustawodawstwa 

rosyjskiego dotyczącego konfiskat ziemi należącej do Polaków, była ustawa z dnia 2 grudnia 

1921 r.1078 Zakładała ona możliwość dochodzenia przez właścicieli na drodze sądowej zwrotu 

swoich majątków, które zostały sprzedane po 13 stycznia 1885 r. wskutek wydania szeregu 

rosyjskich ustaw o charakterze represyjnym wobec osób narodowości polskiej. Roszczenie to 

przysługiwało osobie uprawnionej, o ile jej majątek znajdował się jeszcze w rękach 

pierwotnego nabywcy lub spadkobiercy albo osób, które otrzymały go pod tytułem darmym 

(art. 3). 

Ustawa zakładała ponadto, że wszelkie wyroki i decyzje sądowe, które byłyby 

niezgodne z jej zasadami, mogły być, na żądanie osób zainteresowanych, uznane za 

nieszkodzące ich prawom przysługującym im z tej ustawy (art. 5). Roszczenia o zwrot 

majątków mogły być dochodzone jedynie w ciągu 5 lat od daty ogłoszenia tej ustawy, a 

przeciwko nim nie przysługiwał zarzut przedawnienia. Ponadto nabyte w dobrej wierze prawa 

osób trzecich pozostawały w mocy (art. 6). Warto zaznaczyć, że ustawa obowiązywała 

jedynie na obszarze byłego zaboru rosyjskiego (art. 7). 

Franciszek Bossowski, odnosząc się do powyższego problemu, stwierdził: „Jeżeli 

ścisłe rozumowanie prawnicze stwierdza nieważność konfiskat i przymusowych sprzedaży 

 
1076 Ustawa z dnia 17 grudnia 1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego (Dz.U. z 1921 r. Nr 4, poz. 

18, ze zm.). 
1077 Więcej na temat osadnictwa wojskowego na rewindykowanych przez państwo polskie dawnych dóbr 

ziemskich państwa rosyjskiego na Kresach Wschodnich II RP zob. J. Urbanek, Kwestia pomocy dla polskich 

kombatantów Wielkiej Wojny w latach 1920–1926, [w:] Metamorfozy społeczne. Państwo i społeczeństwo 

Drugiej Rzeczypospolitej, red. J. Żarnowski, Warszawa 2014, s. 332–335. 
1078 Ustawa z dnia 2 grudnia 1921 r. o umowach nabycia nieruchomości, sporządzonych na imię osób 

podstawionych oraz o wykupie majątków, sprzedanych z powodu ograniczeń narodowości polskiej (Dz.U. Nr 

106, poz. 767). 
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majątków z powodu udziału w powstaniu z r. 1863 i nakazuje się liczyć z możnością licznych 

procesów, których wynik dla Skarbu Państwa będzie prawdopodobnie niekorzystnym, to 

wprost instynkt samozachowawczy państwa polskiego nie pozwala kontynuować polityki 

rządu rosyjskiego, zmierzającej do usunięcia z ziem naszych najbardziej patriotycznych 

żywiołów. Z tych powodów wskazane jest jak najśpieszniejsze ustawodawcze unormowanie 

tej sprawy”1079. 

Ponieważ Sejm 1. kadencji w praktyce nie rozwiązał problemu restytucji mienia 

pozaborowego, pod koniec lat 20. XX w. do sądów zaczęły napływać indywidualne pozwy 

poszkodowanych spadkobierców, kierowane zarówno do prywatnych właścicieli, jak i do 

Skarbu Państwa. Sprawy te zazwyczaj kończyły się sukcesem strony powodowej, wobec 

czego problem ten zaczął być na nowo dyskutowany w środowiskach politycznych, 

prawniczych czy dziennikarskich1080. 

Bardzo istotne było tutaj precedensowe orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 

1928 r. w sprawie Stefana Szumkowskiego, syna powstańca styczniowego, który domagał się 

zwrotu zabranego przez Rosjan majątku należącego do jego ojca. SN rozpatrywał skargę 

kasacyjną i w wyroku stwierdził: „Nabycie należącego do powstańca majątku przez skarb 

rosyjski w drodze konfiskaty za udział w powstaniu 1863 r. jest tytułem wadliwym, wobec 

czego syn i spadkobierca powstańca jest uprawniony do windykowania tego majątku od 

spadkobierców urzędnika rosyjskiego, któremu skarb rosyjski sprzedał ów majątek na 

warunkach ulgowych. […] Konfiskata majątku […] nie była przeto karą […], lecz aktem 

zemsty i przemocy, skierowanym ku tym skuteczniejszemu ugruntowaniu bezprawia”1081. 

Ponadto SN stwierdził, że do czasu powstania niezależnego sądownictwa polskiego 

poszkodowani byli pozbawieni swoich praw w zakresie dostępu do drogi sądowej, gdyż 

wiadome było, jaki wyrok wyda sąd rosyjski. Wobec tego pozwani nie mogli bronić się w tej 

sytuacji zarzutem przedawnienia, gdyż termin od ustania powyższej przeszkody minął 

dopiero wraz z początkiem działalności sądów polskich1082. 

 
1079 F. Bossowski, op. cit., s. 128. 
1080 B. Starzec, op. cit., s. 98. 
1081 Wyrok SN z dnia 12 maja 1928 r., IC 592/26, [w:] Sądownictwo, RPEiS 1932, nr 9, s. 210–211. 
1082 Ibidem, s. 212–213. Więcej na temat przebiegu niniejszej sprawy, w tym szczegółów i motywów 

rozstrzygnięć przed sądami 1. i 2. instancji zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 

1925 r., Ac 227/25, [w:] Konfiskaty popowstaniowe w Sądzie Najwyższym. Sprawa dr Szumkowskiego przeciwko 

sukcesorom Rubcowa, oprac. Polski Związek Prawników Kresowców, Warszawa 1928, s. 5–21. Tezy tego  

orzeczenia zostały powtórzone i rozwinięte w wyroku SN z dnia 4 marca 1930 r., IC 894/29, OSN(C) 1930, nr 1, 

poz. 43. 
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Julian Adolf Święcicki, weteran powstania styczniowego, zwrócił uwagę, że majątki, 

które zostały skonfiskowane powstańcom w czasie zaborów i znajdowały się potem w 

posiadaniu Skarbu Państwa, w zdecydowanej większości składały się z terenów leśnych, 

których nie objęła reforma rolna, podczas gdy duże posiadłości rolne zostały już wcześniej 

rozparcelowane ze skonfiskowanych majątków. Święcicki zauważył także, iż większy dochód 

dla budżetu stanowiłyby wpływy z podatków: stemplowych, przemysłowych, gruntowych, 

dochodowych, majątkowych i alienacyjnych (6%) a także spadkowych (do 60%) niż ze 

skarbowej eksploatacji tych „lasów powstańczych”, które dawałyby zysk na poziomie ok. 

0,72%. W związku z tym, jak dowodził Święcicki, zwrot tych posiadłości sukcesorom 

powstańców nie tylko nie odbiłby się ujemnie na dochodach Skarbu Państwa, lecz przyniósł 

mu dodatkowe dochody, dlatego też nie było racjonalnych podstaw ku temu, aby państwo 

miało wstrzymywać się z ich rewindykacją1083. 

Ponieważ powstała swoista próżnia legislacyjna, a prace nad nową ustawą toczyły się 

w wolnym tempie, restytucja majątków miała zależeć od dyskrecjonalnej władzy sądów. W 

sumie w latach 20. oraz w pierwszej połowie lat 30. XX w. przeciwko Skarbowi Państwa 

toczyło się łącznie 112 postępowań przed sądami w: Warszawie, Wilnie i Grodnie1084. W 

1931 r. powierzchnia dóbr ziemskich, o które toczył się spór sądowy, wynosiła ok. 215 tys. 

ha. Sytuacja ta spowodowała interwencję Prezesa Prokuratorii Generalnej Stanisława 

Bukowieckiego, który w dniu 14 września 1931 r. wystąpił w piśmie do Prezesa Rady 

Ministrów Aleksandra Prystora o możliwie szybkie przygotowanie projektu nowej ustawy, 

gdyż ukształtowana przez SN linia orzecznicza groziła wysokimi kosztami sądowymi oraz 

pokaźnymi wypłatami z tytułu zadośćuczynienia, które obciążałyby Skarb Państwa1085. 

„Goniec Wielkopolski” z dnia 27 listopada 1930 r. w artykule „Stuletni świadkowie” 

donosił, że: „stuletnia rocznica powstania listopadowego zastała w sądach polskich 

kilkanaście spraw o zwrot majątków skonfiskowanych powstańcom przez rząd rosyjski”. 

Dziennik opisał kulisy jednego z takich procesów, w którym ostatecznie doszło do 

rewindykacji dóbr rafałowickich Narcyza Olizara, senatora-kasztelana na sejm lat 1830–1831 

z województwa wołyńskiego, zajętych przez Rosjan w 1833 r. Ciekawym był fakt, że 

spadkobiercy powstańca powołali na świadków dwóch miejscowych włościan, w wieku 95 i 

 
1083 J.A. Święcicki, Rewindykacja konfiskat popowstaniowych w świetle cyfr, etyki i celowości, Warszawa 1931, 

s. 4–5. 
1084 B. Starzec, op. cit., s. 105. 
1085 R. Jastrzębski, Zagadnienia prawne reprywatyzacji w państwie polskim w XX wieku, [w:] Problemy 

reprywatyzacji, red. A. Jarosz-Nojszewska, P. Legutko-Kobus, Warszawa 2017, s. 45–46. 
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97 lat, którzy zaświadczyli, że dobra ziemskie Rafałówka i przyległe lasy faktycznie należały 

do Olizara, co było wiadome okolicznym mieszkańcom1086. 

Istotnym przełomem w zakresie skutecznej rewindykacji dóbr stało się uchwalenie 

ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy zaborcze 

uczestnikom walk o niepodległość1087. Dotyczyła ona, z natury rzeczy, nie tylko samych 

powstańców z lat 1830–1864, lecz również pozostałych przy życiu małżonków, a przede 

wszystkim ich zstępnych w linii prostej, jeżeli posiadali obywatelstwo polskie, nie byli karani 

za przestępstwa przeciwko państwu oraz zgłosili stosowne powództwo sądowe przeciwko 

Skarbowi Państwa do dnia 15 stycznia 1931 r. (art. 2) Przedmiotem rewindykacji były 

nieruchomości będące własnością państwową. W przypadku zabudowań miejskich zwracana 

była ich szacunkowa wartość według stawek ubezpieczeniowych (art. 3). Warto zaznaczyć, że 

ustawa nie obejmowała majątków znajdujących się w rękach prywatnych (art. 11). Właściwe 

roszczenie powinno było być skierowane do Ministerstwa Skarbu w ciągu 3 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy (art. 4). Zwracane majątki o wartości powyżej 10 tys. zł podlegały 

progresywnemu opodatkowaniu w 12 stawkach, w wysokości od 4 do 30% (art. 9). 

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 1935 r. wobec osób, 

które odzyskały na zasadzie powyższej ustawy skonfiskowane majątki, a nie uiściły 

należnego podatku, Skarb Państwa miał możliwość jego zabezpieczenia na zajętych dobrach, 

a tym samym był uprawniony również do przepisania tytułu ich własności na uprawnione 

podmioty1088. W innym wyroku, z dnia 4 maja 1937 r., SN orzekł, że państwo polskie, 

poprzez oddanie dóbr w użytkowanie Liceum Krzemienieckiemu, będącemu jedną z instytucji 

państwowych, szkolnych i wychowawczych, nie wyzbyło się ich posiadania w rozumieniu 

niniejszej ustawy1089. 

Bardzo ważny był wyrok SN z dnia 4 listopada 1936 r., który dookreślał możliwość 

występowania z powództwami przeciwko Skarbowi Państwa, a jednocześnie ograniczał dość 

liberalne zasady postępowania restytucyjnego, zarysowane w przywoływanym już orzeczeniu 

SN z dnia 12 maja 1928 r. Zdaniem SN: „Gwałt polityczny, dokonany przez zaborców w 

stosunku do obywatela polskiego przez odebranie mu majątku, może tylko wówczas służyć za 

 
1086 „Goniec Wielkopolski” z dnia 27 listopada 1930 r., nr 275, s. 7. Zob. też M. Hurysz, 50-lecie, 100-lecie, 

150-lecie, wybuchu powstania listopadowego w prasie poznańskiej. Analiza porównawcza w świetle opisów 

redaktorskich, [w:] Powstanie listopadowe 1830–1831. Dzieje – historiografia – pamięć, red. T. Skoczek, 

Warszawa 2015, s. 571–572. 
1087 Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy zaborcze uczestnikom walk o 

niepodległość (Dz.U. Nr 24, poz. 189, ze zm.). 
1088 Wyrok SN z dnia 15 listopada 1935 r., I C 936/36, [w:] Sądownictwo, RPEiS 1936, nr 16, z. 3, s. 641. 
1089 Wyrok SN z dnia 4 maja 1937 r., I C 3486/36, [w:] Sądownictwo, RPEiS 1938, nr 18, z. 1, s. 175. 
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podstawę rewindykacji tego majątku […], gdy gwałt ten ujawnił się w takich 

rozporządzeniach urzędowych władz zaborczych, które obowiązywały ówczesne sądy 

państwowe, a przez to pozbawiały pokrzywdzonego możności udania się pod opiekę tych 

sądów. Jeżeli podobne rozporządzenie lub nakaz, pozbawiające powoda majątku, nie były 

wydane przez miarodajne władze zaborcze, to powództwo o zwrot tego majątku należało 

wytoczyć w terminie przez prawo przepisanym, natomiast powoływanie się na intrygi 

polityczne, które rzekomo spowodowały pozbawienie powoda majątku, nie może powodować 

przywrócenia uchybionego terminu”1090. 

Warto zaznaczyć, że zakres podmiotowy ustawy z dnia 18 marca 1932 r. był 

wyjątkowo wąski. Było to spowodowane przede wszystkim znacznym upływem czasu od 

powstań narodowych, jak również wymogiem uzyskania rozstrzygnięcia uprzednio zawisłego 

sporu sądowego – mimo faktu, iż wcześniej nie istniały odpowiednie podstawy prawne, które 

by umożliwiały czy zachęcały do wejścia na drogę sądową przeciwko Skarbowi Państwa. 

Ponadto, nawet na gruncie doktryny prawa, nie została wypracowana żadna konstrukcja w 

zakresie odpowiedzialności władzy publicznej za szkodę wyrządzoną przez bezczynność 

legislacyjną1091. 

Nie mniej istotny był także wyrok SN z dnia 14 czerwca 1934 r., zgodnie z którym 

ustawa z dnia 18 marca 1932 r. nie miała zastosowania do majątków, będących w posiadaniu 

gmin miejskich1092. Tego rodzaju orzeczenie w praktyce oznaczało nałożenie na ich 

obowiązku zwrotu mienia skonfiskowanego uprzednio przez państwa zaborcze, co mogłoby 

doprowadzić do znacznego uszczuplenia finansowego związków samorządowych1093. 

Z uwagi na powyższe luka, którą zawierała poprzednia ustawa restytucyjna, została 

uzupełniona przez ustawę z dnia 14 kwietnia 1937 r.1094 Zgodnie z nią odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 18 marca 1932 r. miały również zastosowanie do majątków skonfiskowanych 

przez byłe rządy zaborcze, a będące w posiadaniu związków samorządowych (art. 1 ust. 1). 

Dotyczyło to także praw Kościoła Rzymskokatolickiego (art. 1 ust. 3). Jeżeli przedmiotem 

 
1090 Wyrok SN z dnia 4 listopada 1936 r., I C 2340/35, OSN(C) 1937, nr 12, poz. 431. 
1091 E. Stawicka, op. cit., s. 42. 
1092 „Zastrzeżenie w art. 11 tejże ustawy [z dnia 18 marca 1932 r.] nie odnosi się do dóbr, będących w posiadaniu 

osób prywatnych, mogłoby dać podstawę do wniosku, iż ustawa ta ma zastosowanie również do majątków, 

będących w posiadaniu gmin miejskich jedynie wówczas, gdyby pozostałe przepisy rzeczonej ustawy nie dawały 

w tej mierze żadnych wskazówek, tymczasem każdy niemal artykuł zaprzecza możności wyprowadzenia takiego 

wniosku […]”. Wyrok SN z dnia 14 czerwca 1934 r., I C 2940/33, OSN(C) 1935, nr 1, poz. 85. 
1093 R. Jastrzębski, Reprywatyzacja w państwie polskim z punktu widzenia historii prawa, [w:] Reprywatyzacja w 

orzecznictwie sądów, red. M. Pilich, Warszawa 2016, s. 19. 
1094 Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy zaborcze uczestnikom walk 

o niepodległość i będących w posiadaniu związków samorządowych (Dz.U. Nr 30, poz. 221). 
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konfiskaty była nieruchomość miejska, wówczas władze samorządowe decydowały, czy 

uprawnionemu przysługiwał dany majątek, czy jego równowartość (art. 3 ust. 1). Jeśli jednak 

dane zabudowania zostały wzniesione już po konfiskacie, wówczas nie było możliwości 

wypłacenia danej należności w pieniądzu (art. 3 ust. 2). 

Bardzo istotny, z punktu widzenia zakresu przedmiotowego obowiązywania 

powyższej ustawy, był wyrok SN z dnia 27 listopada 1938 r., zgodnie z którym ustawa nie 

obejmowała majątków, które zostały przymusowo sprzedane przez rząd rosyjski na mocy 

ukazów z dnia 10 grudnia 1865 r. Do tych ostatnich dóbr nie stosowało się zasady, że osoby, 

którym majątki skonfiskowane przez zaborców zostały zwrócone bądź w drodze 

administracyjnej, bądź w postępowaniu sądowym, nie miały prawa żądać od Skarbu Państwa 

zwrotu dochodów, otrzymanych przez niego w czasie posiadania przez niego tych 

majątków1095. 

Ostatnią próbą legislacyjnego zadośćuczynienia dawnym powstańcom była inicjatywa 

posła BBWR Jana Ipohorskiego Lenkiewicza, który w dniu 16 marca 1937 r. zgłosił projekt 

ustawy o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy zaborcze uczestnikom walk o 

niepodległość w latach 1792–17951096. Zgodnie z projektem majątki te mogliby otrzymać 

zstępni w linii prostej pod warunkiem, że byliby obywatelami polskimi nie karanymi za 

przestępstwa przeciwko państwu (art. 2). Przedmiotem uprawnienia miały być dobra 

skonfiskowane przez byłe rządy zaborcze uczestnikom walk o niepodległość ojczyzny w 

latach 1792–1795, które zostały przejęte bezpośrednio przez państwo polskie po państwach 

zaborczych, o ile znajdowały się one jeszcze w posiadaniu państwa i o ile postępowanie 

sądowe co do nich zostało wdrożone przed 15 stycznia 1931 r. (art. 4)1097. W praktyce, jak 

twierdzi Wojciech Morawski, specjalista z zakresu historii gospodarczej, ze względu na 

słabość ekonomiczną, jak i krótki czas niepodległości państwa polskiego, pomimo 

deklarowanej wdzięczności za wysiłek powstańców i uznanie ich krzywd, zadośćuczynienia 

okazały się dalece niewystarczające – zarówno z punktu widzenia ich wartości, jak i skali1098. 

 
1095 Wyrok SN z dnia 27 września 1938 r., I C 1759/37, [w:] Sądownictwo, RPEiS 1939, nr 19, z. 2, s. 429–430. 
1096 W praktyce dotyczyło to zatem wojny w obronie Konstytucji 3 Maja z 1792 r. oraz powstania 

kościuszkowskiego z 1794 r. 
1097 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja IV (1935–1938), Projekt ustawy złożony przez posła Jana 

Ipohorskiego-Lenkiewicza o dobrach skonfiskowanych przez b. rządy zaborcze uczestnikom walk o 

niepodległość w latach 1792–1795, druk nr 448. 
1098 K. Lewicka, Jak Polacy odzyskiwali majątki skonfiskowane przez zaborców, [w:] 

http://www.newsweek.pl/wiedza/historia/roszczenia-o-zwrot-majatkow-skonfiskowanych-przez-

zaborcow,artykuly,404757,1.html, dostęp: 05.07.2018 r. 

http://www.newsweek.pl/wiedza/historia/roszczenia-o-zwrot-majatkow-skonfiskowanych-przez-zaborcow,artykuly,404757,1.html
http://www.newsweek.pl/wiedza/historia/roszczenia-o-zwrot-majatkow-skonfiskowanych-przez-zaborcow,artykuly,404757,1.html
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Podsumowując, można stwierdzić, że w przebiegu postępowania restytucyjnego 

majątków zagrabionych przez mocarstwa rozbiorowe, należy wyróżnić trzy okresy, które 

zazębiały się w latach granicznych: lata 1918–1920 (charakteryzujące się przewagą 

rewindykacji na rzecz Skarbu Państwa dokonywanej ex lege), lata 1920–1932 (cechujące się 

dochodzeniem roszczeń majątkowych przez osoby fizyczne na drodze sądowej) oraz lata 

1932–1939 (kształtujące drogę administracyjną dla restytucji, o którą ubiegały się osoby 

fizyczne kosztem Skarbu Państwa)1099. 

 

3. Przepadek na gruncie kodeksu karnego z 1932 r. 

 

3.1. Założenia ogólne 

 

W dniu 11 lipca 1932 r. uchwalony został kodeks karny dla całego obszaru 

Rzeczypospolitej, co było ogromnym osiągnięciem z punktu widzenia unifikacji prawa 

karnego materialnego1100. Wszedł on w życie z dniem 1 września 1932 r. i obowiązywał aż do 

jego uchylenia w dniu 1 stycznia 1970 r., a więc także w okresie nowej rzeczywistości 

prawno-karnej i ustrojowej doby Polski Ludowej, o czym będzie jeszcze mowa w następnym 

rozdziale. 

Kodeks karny z 1932 r., zwany – od nazwiska jego twórcy Juliusza Makarewicza – 

kodeksem Makarewicza, miał w pewnym sensie charakter dwutorowy, gdyż nawiązywał 

zarówno do doktryny klasycznej, ale przede wszystkim socjologicznej1101. W odniesieniu do 

tej pierwszej uwzględniał nowoczesne zasady prawa karnego, w tym subiektywizmu oraz 

indywidualizmu. Z dorobku szkoły klasycznej zachowane zostały: zasady winy i czynu, 

definicje przestępstwa i kary. Czołowi przedstawiciele nurtu socjologicznego, stając na 

gruncie mieszanej teorii kary, wprowadzili do kodeksu liczne rozwiązania, mające na celu 

ochronę społeczeństwa przed narastającą przestępczością1102. Realizując założenia szkoły 

 
1099 Por. E. Stawicka, op. cit., s. 43. 
1100 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 

571) – dalej: k.k. z 1932 r. Więcej na ten temat zob. J. Koredczuk, Znaczenie kodeksu karnego z 1932 r. dla 

rozwoju nauki i prawa karnego w Polsce w XX wieku, „Zeszyty Prawnicze” 2011, nr 11.2, s. 45–60. 
1101 Prym w Sekcji Prawa Karnego Komisji Kodyfikacyjnej wiedli zwolennicy właśnie tej szkoły (m.in. Juliusz 

Makarewicz, Wacław Makowski, Aleksander Mogilnicki, Emil Stanisław Rappaport). 
1102 Za jej przyczyny uważali przede wszystkim czynniki społeczne, psychologiczne, a nawet biologiczne. D. 

Janicka, Polska myśl prawnokarna XIX–XX wieku: autorzy i ich dzieła. Od szkoły klasycznej do socjologicznej, 

Toruń 2017, s. 42–43. 
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socjologicznej, kodeks wprowadzał środki zabezpieczające; centrum zainteresowania prawa 

karnego przenosiło się zatem z przestępstwa na przestępcę1103. Ponadto, godząc spór między 

interesem jednostki a interesem społecznym, k.k. z 1932 r. wprowadzał zasady 

humanitaryzmu oraz indywidualizacji nie tylko kary, ale również środków karnych i środków 

zabezpieczających1104. 

Kodyfikacja z 1932 r., wprowadzała (w art. 54) bardzo istotną zasadę indywidualizacji 

kary, która podążała w parze z indywidualizacją winy. Sąd miał możliwość wymierzenia kar 

zasadniczych w ramach własnego uznania, zważając jednak na ustawowe zagrożenie karą. W 

przypadku kar dodatkowych (z art. 44), do których należał właśnie m.in. „przepadek 

przedmiotów majątkowych i narzędzi” (pkt 3), swoboda ta była jeszcze większa (ograniczona 

jedynie przez art. 47 § 1 i art. 48 § 2)1105. 

Katalog kar dodatkowych w k.k. z 1932 r. został ujęty w sposób zwięzły. Ze względu 

na rezygnację z tzw. ustawowych skutków skazania, kary dodatkowe musiały być wyraźnie 

oznaczone w wyroku i to niezależnie od ich obligatoryjnego czy fakultatywnego charakteru. 

W pierwszym przypadku były one orzekane w ramach swobodnej decyzji sędziowskiej oraz 

wspomnianej już indywidualizacji kary, w drugim zaś w praktyce zbliżały się do ustawowych 

skutków skazania, gdzie ich automatyzm wykluczał jakąkolwiek autonomię sędziego1106. 

W uzasadnieniu projektu, przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną RP, możemy 

przeczytać następującą charakterystykę kar dodatkowych: „Kary dodatkowe w ogólności 

pozostają w ścisłym związku ze środkami zabezpieczającymi. […] Różnica jest raczej natury 

teoretycznej. Cechą bowiem kary, zarówno dodatkowej, jak i zasadniczej, jest jej 

przyczynowy związek z poczytaniem przestępstwa i odpowiedzialnością moralną sprawcy. 

Środek zabezpieczający natomiast związku tego […] nie wymaga. Stąd ten sam środek 

zastosowany względem przestępcy […] może być uważany za karę dodatkową, zastosowany 

zaś względem człowieka nieodpowiedzialnego […] staje się środkiem zabezpieczającym”1107. 

 
1103 S. Płaza, Kodyfikacja prawa w Polsce międzywojennej, CPH 2005, t. 52, z. 1, s. 222. 
1104 Można to zauważyć choćby poprzez wprowadzenie instytucji warunkowego zawieszenia kary, warunkowego 

zwolnienia, a także szczególnego postępowania wobec nieletnich. Więcej na temat założeń doktrynalnych k.k. z 

1932 r., przede wszystkim w ujęciu szkoły socjologicznej, zob. M. Wąsowicz, Nurt socjologiczny w polskiej 

myśli prawno-karnej, Warszawa 1989, s. 207–229. 
1105 Kodeks karny r. 1932 wraz z Prawem o wykroczeniach i Przepisami wprowadzającymi kodeks karny i prawo 

o wykroczeniach, oprac. R. Lemkin, Warszawa 1932, s. 9–10. 
1106 M. Melezini, System kar w Kodeksie karnym z 1932 roku, [w:] Kodeks karny z 1932 r., oprac. A. 

Grześkowiak, Lublin 2015, s. 104. 
1107 Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. Sekcja Prawa Karnego, t. 5, z. 3, Projekt kodeksu 

karnego. Uzasadnienie części ogólnej, Warszawa 1930, s. 61. 
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Juliusz Makarewicz rozwijał te założenia, pisząc: „W tym znaczeniu utrata prawa 

wykonywania sztuki aptekarskiej może być karą dodatkową (jeżeli orzeczono ją wyrokiem na 

podstawie wyraźnego przepisu ustawy), a utrata urzędu będzie skutkiem zasądzenia, jeżeli 

(nie orzeczona wyrokiem) wynika na podstawie ogólnych przepisów z faktu zasądzenia”1108. 

Makarewicz konstatował, że kodeks karny z 1932 r. nie znał skutków zasądzenia, co 

nie oznaczało, że zniknęły one w zupełności. Kara dodatkowa była w sposób oczywisty 

możliwa do orzeczenia, gdy sprawcę skazano na karę zasadniczą. Była ona więc niejako 

„dodatkiem” i nie posiadała samoistnego bytu1109. Podobnie twierdził Stanisław Śliwiński, 

stając na stanowisku, że: „kara dodatkowa z natury swej jest satelitą kary zasadniczej i musi 

zniknąć, gdy znika kara zasadnicza, o ile naturalnie szczególny przepis nie stanowi 

inaczej”1110. 

Nieco inaczej do sprawy podchodzili Janusz Jamontt oraz Edmund Stanisław 

Rappaport, którzy twierdzili, iż kary dodatkowe dodają nową dolegliwość do kary 

zasadniczej. Niemniej jednak stali oni na stanowisku, że ich podstawową funkcją nie jest 

represja, lecz zabezpieczenie społeczeństwa przed określonym przestępcą. Stąd wymierzane 

są one nie za czyny dokonane w przeszłości jako kara o charakterze odwetowym, lecz że 

sięgają w przyszłość1111. 

Pewnego rodzaju mieszaną koncepcję kar dodatkowych sformułował Wacław 

Makowski. Stał on na stanowisku, że mają one tożsamą podstawę przyczynową, jak i kary 

zasadnicze, a ponadto także zawierają czynnik represji, którego źródłem jest odwet społeczny. 

Jednocześnie badacz zwracał uwagę na fakt, iż pod względem polityczno-kryminalnym 

głównym celem kar dodatkowych jest czynnik „utylitarny”, nakierowany na interes 

społeczny1112. 

Zupełnie inne założenia przedstawił Leon Peiper, który utożsamiał kary dodatkowe ze 

skutkami skazania. Twierdził, że ich celem jest napiętnowanie skazanego w opinii publicznej 

oraz obniżenie „na zewnątrz” jego indywidualnej wartości etycznej. Peiper jednak nie miał 

 
1108 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lublin 2012, s. 188. 
1109 Ibidem. 
1110 Autor wyciągnął te wnioski na kanwie zagadnienia, czy można uchylić wyrok w postępowaniu kasacyjnym 

tylko w zakresie kary dodatkowej, pozostawiając bez zmian karę główną. Odpowiedź była oczywiście 

negatywna, a tego rodzaju konstatacja oczywiście słuszna. S. Śliwiński, Dodatek prawno-karny, PiP 1949, nr 1, 

s. 160. 
1111 Kodeks karny r. 1932. Z dostosowaniami do kodeksu tezami z orzeczeń Sądu Najwyższego, odpowiednimi 

ustępami uzasadnienia projektu Komisji Kodyfikacyjnej oraz ze skorowidzem, oprac. J. Jamontt, E.S. Rappaport, 

Warszawa 1932, s. 324–325. 
1112 W. Makowski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1937, s. 175–176. 
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wątpliwości, że kary dodatkowe, na co zresztą wskazywała ich nazwa, mogły być orzeczone 

jedynie obok kary zasadniczej, a więc w przypadku skazania. Co do zasady, a contrario, nie 

mogły one zatem znaleźć zastosowania w przypadku uniewinnienia oskarżonego czy też 

wydania innego wyroku uwalniającego1113. 

W kontekście powyższych rozważań nie ma jednak wątpliwości, że sąd, wymierzając 

karę zasadniczą, mógł jednocześnie orzec karę dodatkową, na co wskazuje sama wykładnia 

językowa. Co więcej, istniała teoretyczna możliwość orzeczenia wszystkich 6 kar 

dodatkowych z art. 44, jeśli zachodziły ku temu niezbędne warunki i sąd uznał to za 

celowe1114. 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 lutego 1936 r. stwierdził, że wyliczenie kar 

dodatkowych z art. 44, jak również środków zabezpieczających z art. 79–85 k.k. z 1932 r.1115 

nie ma charakteru zupełnego, wobec tego nie wyłącza zastosowania innych ich postaci 

przewidzianych w ustawach szczególnych czy nawet uchylonym już przecież Kodeksie 

Tagancewa1116. Trudno się zgodzić z tak daleko idącą interpretacją rozszerzającą tego 

przepisu, zwłaszcza biorąc pod uwagę wykładnię systemową oraz celowościową – w zakresie 

tendencji do ujednolicania prawa karnego na obszarze całego państwa polskiego1117. 

Peiper uznał nieco inaczej, że wyliczenie kar dodatkowych na gruncie k.k. z 1932 r. 

wprawdzie ma charakter wyczerpujący, jednak nie stoi to na przeszkodzie wprowadzania 

innych tego rodzaju sankcji na gruncie ustawodawstwa pozakodeksowego. Często przybierają 

one jednak podobne znamiona choćby do przepadku („uniezdatnienie czy zniszczenie”)1118. 

Z kolei w wyroku z dnia 30 marca 1938 r. SN uznał, że kodeks karny, szczegółowo 

wyliczając w art. 37 kary zasadnicze, a w art. 44 kary dodatkowe, nie przewidywał 

 
1113 L. Peiper, Komentarz do kodeksu karnego, prawa o wykroczeniach, przepisów wprowadzających obie te 

ustawy oraz do rozporządzenia prezydenta R.P. o niektórych przestępstwach przeciw bezpieczeństwu państwa z 

dnia 24 października 1934 roku, Kraków 1936, s. 140–141. 
1114 Kodeks karny i Prawo o wykroczeniach. Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. 

Z komentarzem i orzecznictwem Sądu Najwyższego do dnia 1 października 1945 roku. Wraz z przepisami 

wprowadzającymi i dodatkowymi ogłoszonymi do tejże daty, oprac. J. Nisenson, M. Siewierski, Częstochowa 

1945, s. 51. 
1115 O art. 85 k.k. z 1932 r., jako środku zapobiegawczym w kontekście orzekania przepadku, będzie jeszcze 

mowa poniżej. 
1116 Wyrok SN z dnia 4 lutego 1936 r., II K 1936/35, OSN(K) 1936, nr 8, poz. 310. 
1117 Zob. też orzeczenie SN dotyczące utrzymania w mocy ustawy prasowej z 1874 r. na gruncie niemieckiego 

k.k. z 1871 r. zamiast wprowadzenia art. 50 k.k. z 1932 r. Wyrok SN z dnia 7 października 1935 r., III K 

1059/35, OSN(K) 1936, nr 3, poz. 129. 
1118 L. Peiper, op. cit., s. 141. 
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możliwości metamorfozy tej drugiej w pierwszą. Dotyczyło to również przepadku, który 

nawet jeśli był orzekany obligatoryjnie, nie stawał się w ten sposób karą zasadniczą1119.  

Wacław Makowski nazywał przepadek przedmiotów majątkowych, narzędzi albo 

owoców przestępstwa „konfiskatą częściową”, co przybliżało jego rzeczywisty charakter do 

tego środka w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, a oddalało od klasycznej konfiskaty. 

Makowski uznawał przepadek za środek specyficzny i wyróżniał 3 jego formy: przepadek 

przedmiotów należących do osoby skazanej (art. 50 § 1), przepadek przedmiotów 

nienależących do osoby skazanej (art. 50 § 2) oraz przepadek przedmiotów w sytuacji braku 

skazania – skutkiem uniewinnienia albo umorzenia postępowania (art. 85). Ten ostatni stawał 

się wówczas nie karą dodatkową, lecz swoistą sankcją samodzielną, przybierającą postać 

środka zapobiegawczego1120. 

 

3.2. Przepadek jako kara dodatkowa 

 

Zgodnie z art. 50 § 1 k.k. z 1932 r. sąd mógł orzec przepadek przedmiotów, 

pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa, jak również narzędzi, które służyły 

lub były przeznaczone do jego popełnienia. Widać wyraźnie, że przepis ten odnosił się 

bezpośrednio do producta sceleris, czyli przedmiotów, które wprost wynikają z dokonanego 

przestępstwa. Przepis ten określał przepadek fakultatywny („sąd może”), który zaistniał np. w 

sytuacji podrobienia dokumentów1121. Widoczną nowością było tutaj rozszerzenie pojęcia 

przepadku przez objęcie nim również przedmiotów pochodzących pośrednio z 

przestępstwa1122. 

Jamontt i Rappaport uznawali tę zmianę za istotny przełom, twierdząc że w 

poprzednim stanie prawnym złodziej, który kupił zegarek za skradzione pieniądze, mógł 

swobodnie nim dysponować, gdyż nie ulegał on przepadkowi ze względu na fakt, iż nie 

pochodził bezpośrednio z kradzieży. Obaj prawnicy chwalili powyższą zmianę, gdyż od tego 

momentu sąd miał możliwość orzeczenia przepadku np. krowy, którą sprawca nabył poprzez 

zamianę za skradzionego przez niego konia1123. 

 
1119 Wyrok SN z dnia 30 marca 1938 r., II K 2248/37, OSN(K) 1938, nr 10, poz. 251. 
1120 W. Makowski, Komentarz…, s. 176. 
1121 J. Makarewicz, Kodeks karny…, s. 197. 
1122 Kodeks karny i prawo o wykroczeniach…, s. 55. 
1123 Kodeks karny r. 1932. Z dostosowaniami…, s. 332–333. 
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Makowski stał na stanowisku, że instytucja przepadku ma przede wszystkim charakter 

karno-represyjny, który ma uniemożliwić sprawcy przestępstwa osiągania z niego korzyści. 

Prawnik chwalił wprowadzenie wspomnianego elementu „pośredniości”, gdyż przepadkowi 

podlegały np. także przedmioty, które urzędnik nabył za uzyskaną łapówkę. Wówczas 

przepadała także nie tylko sama korzyść majątkowa, ale także rzeczy pochodzące z kradzieży 

czy też pieniądze uzyskane z ich sprzedaży1124. 

Tezy te znalazły swoje potwierdzenie w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 14 

marca 1933 r., zgodnie z którym przepadkowi ulegały nie tylko pieniądze bezpośrednio 

skradzione, przywłaszczone czy wyłudzone, lecz również nabyte za nie przedmioty. W tej 

sytuacji nie dotyczyło to tylko przedmiotów skradzionych, lecz także uzyskanych z ich 

sprzedaży środków. Można było zatem orzec przepadek przedmiotów majątkowych 

zakupionych za pieniądze uzyskane przez dokonanie kradzieży kieszonkowej albo też przez 

sprzedaż przedmiotów skradzionych1125. 

Makarewicz twierdził, że nie będzie można jednak orzec przepadku drogiego futra, 

które zostało zakupione przez złodzieja za skradzione pieniądze, a następnie sprzedane osobie 

trzeciej w warunkach „uzasadniających nabycie własności”1126. Można zatem konkludować, 

że dalsze pośrednictwo w tego rodzaju czynności, przy domniemaniu dobrej woli nabywcy, 

nie może skutkować karą, gdyż byłaby ona wymierzona w niewinnego obywatela, a nie 

rzeczywistego sprawcę. 

Mieczysław Siewierski, pierwszy prokurator Sądu Najwyższego, w powojennych już 

warunkach funkcjonowania kodeksu, podkreślał również, że np. złote pierścionki, stanowiące 

bezsporną własności pokrzywdzonych, mimo iż pochodziły bezpośrednio z przestępstwa, nie 

mogły ulec przepadkowi i podlegały one zwrotowi prawowitym właścicielom1127. 

Także w warunkach powojennych, bo w wyroku z dnia 27 września 1963 r., Sąd 

Najwyższy wywiódł, wydawałoby się jednak oczywistą, konkluzję, że sąd może orzec 

przepadek przedmiotu pochodzącego bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa tylko w 

sytuacji, gdy przedmiot ten w chwili wyrokowania istniał i znajdował się w dyspozycji sądu 

 
1124 W. Makowski, Komentarz…, s. 191. 
1125 Co więcej, skład orzekający uznał, że jeżeli sąd 1. instancji tej kary nie orzekł, a sprawa przeszła do 2. 

instancji tylko ze względu na apelację oskarżonej, to zastosowanie przez sąd apelacyjny kary dodatkowej 

oznacza reformatio in peius i w konsekwencji stanowi obrazę przepisu art. 500 k.p.k. z 1928 r. Rozporządzenie 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 1932 r. Nr 83, 

poz. 725); Wyrok SN z dnia 14 marca 1933 r., II K 101/33, OSN(K) 1933, nr 5, poz. 98. 
1126 J. Makarewicz, Kodeks karny…, s. 197. 
1127 M. Siewierski, Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1965, s. 96. 
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lub posiadaniu określonej osoby. SN uznał przy tym, że samo ustalenie, iż oskarżona, jak to 

miało miejsce na gruncie tego orzeczenia, przeznaczyła zagarnięte pieniądze do wzniesienia 

domu, a więc w całości je zużyła, nie dawało wystarczającej podstawy do przepadku tych 

środków1128. 

Inną kategorią jest przepadek narzędzia, które służyło do popełnienia czynu 

zabronionego, a więc instrumenta sceleris, będącego środkiem do dokonania lub 

przynajmniej usiłowania (na co wskazuje sformułowanie „były przeznaczone”) tego 

przestępstwa. Dalsze „pośrednictwo przedmiotowe” nie było już jednak dopuszczalne, gdyż, 

jak twierdził Makarewicz, np. w warunkach skazania za podpalenie, worek czy kufer, w 

którym podpalacz przyniósł materiały palne, nie ulegały przepadkowi, mimo że w pewnym 

sensie „pośrednio” przyczynił się do dokonania czynu przestępczego1129. 

Rappaport i Jamontt stali z kolei na stanowisku, iż przepadek narzędzi najczęściej 

znajdzie zastosowanie w stadium usiłowania dokonania przestępstwa. Podawali oni przykład 

broni, która została zabrana przestępcy, dopiero gdy ten zaczaił się z nią na drodze w 

zamiarze dokonania napadu na włościan powracających z jarmarku1130. 

Zdecydowanie bardziej kontrowersyjną tezę, w opozycji do zdania Makarewicza na 

ten temat, obaj wyżej wskazani prawnicy postawili w kontekście możliwości zastosowania 

przepadku narzędzi przeznaczonych do popełnienia przestępstwa, w momencie gdy 

znajdowało się ono na etapie przygotowania. Miało to jednak zastosowanie jedynie wówczas, 

gdy w ustawie przewidziano karalność tej formy stadialnej danego typu przestępstwa. 

Rappaport i Jamontt podawali przykład przepadku sieci, która była przeznaczona do 

rozłożenia jej na lotnisku w celu wywołania katastrofy lądującego w nocy samolotu1131. 

Innego zdania był Peiper, który zwracał uwagę na wykładnię literalną przepisu. 

Wywodził, że sformułowanie „do jego popełnienia” oznacza konieczność użycia danego 

przedmiotu co najmniej w fazie bezpośredniego zmierzania do dokonania czynu 

zabronionego, a zatem, a contrario, nie na etapie przygotowania1132. W swej tezie powoływał 

się on na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 1931 r., w którym skład orzekający 

Izby Karnej stwierdził, że nie ulegają przepadkowi pieniądze, które były przeznaczone na 

 
1128 Wyrok SN z dnia 27 września 1963 r., I K 475/61, NP 1964, nr 2, s. 208–209. 
1129 Ibidem, s. 198. 
1130 Kodeks karny r. 1932. Z dostosowaniami…, s. 333. 
1131 Ibidem. 
1132 L. Peiper, op. cit., s. 150. 
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kupno środków do popełnienia przestępstwa, jak też i pieniądze, którymi podżegacz miał w 

przyszłości wynagrodzić sprawcę za dokonanie danego czynu zabronionego1133. 

Makowski uważał, że przepadek narzędzi przestępstwa, poza przeważającym 

elementem karno-represyjnym, miał w istotnej mierze także charakter symboliczno-moralny, 

profilaktyczny oraz zabezpieczający. Podawał on przykłady przedmiotów, które mogły być 

użyte do dokonania czynu zabronionego: nóż kuchenny, młotek, kamień czy kłonica – obok 

broni palnej, środków wybuchowych czy trucizny. Teoretycznie nie były one przeznaczone 

bezpośrednio do popełniania przestępstw, ale same w sobie były potencjalnie 

niebezpieczne1134. 

Makowski tłumaczył, iż zniszczenie siekiery lub kłonicy, którymi dokonano zabójstwa 

miało w pewnym sensie „cechę moralną” wycofania z obiegu przedmiotów naznaczonych 

zbrodnią. Przepadek broni palnej, materiałów wybuchowych czy trucizny miał przede 

wszystkim charakter profilaktyczny, ponieważ gdyby te przedmioty znalazły się w rękach 

osób do tego niepowołanych, mogły stanowić zagrożenie dla społeczeństwa. Makowski 

zwracał uwagę także na czynnik majątkowy, który znajdował zastosowanie jedynie wówczas, 

gdy narzędzia przestępstwa posiadały samodzielną wartość wyrażoną w pieniądzu1135.  

Z kolei Sąd Najwyższy, jeszcze w okresie przed wejściem w życie k.k. z 1932 r., bo w 

wyroku z dnia 2 lutego 1922 r., uznał, że przepadek (zarówno producta, jak i instrumenta 

sceleris) nie dotyczy możliwości jego orzeczenia w postaci równowartości tych przedmiotów 

czy narzędzi1136. Tego rodzaju przełomowe rozwiązania – przepadku równowartości 

pieniężnej przedmiotów – zostały wprowadzone do systemu polskiego prawa karnego wraz z 

początkiem obowiązywania powyższej kodyfikacji. 

W innym wyroku, z dnia 28 października 1930 r., SN uznał, że orzeczenie przepadku 

narzędzi przestępstwa, w sytuacji naruszenia cudzego prawa rybołówstwa na wodach 

otwartych, nie może jednak dotyczyć ryb, które nie stanowiły instrumenta et producta 

sceleris, a ponadto w akwenach publicznych stanowiły swoistą res nullius1137. 

Podobnie SN, w wyroku z dnia 29 sierpnia 1935 r., ograniczył stosowanie art. 50 k.k. 

z 1932 r., w oparciu o wykładnię literalną przepisu, twierdząc, że możliwość zastosowania 

przepadku miała miejsce tylko wobec przedmiotów pochodzących (bezpośrednio lub 

 
1133 Wyrok SN z dnia 20 lipca 1931 r., I K 716/31, OSN(K) 1931, nr 10, poz. 369. 
1134 W. Makowski, Komentarz…, s. 191. 
1135 Ibidem, s. 191–192. 
1136 Wyrok SN z dnia 2 lutego 1922 r., O. 211/21. 
1137 Wyrok SN z dnia 29 października 1930 r., IV K 431/30, OSN(K) 1931, nr 5, poz. 170. 
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pośrednio) z przestępstwa oraz narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia 

czynu zabronionego. Nie dotyczyło to jednak narzędzi, które były jedynie zdatne do użycia, a 

nie faktycznie użyte w celu przestępnym1138. 

W innym orzeczeniu, z dnia 7 lutego 1936 r., SN stwierdził, że pod pojęciem 

narzędzia wyrażono nie określoną istotę przedmiotu, właściwą temu pojęciu ze względu na 

szczególne przeznaczenie przedmiotu, lecz sam fakt użycia, bądź przeznaczenia przedmiotu, 

określający jego właściwe przeznaczenie. SN konstatował, że narzędziem w rozumieniu art. 

50 k.k. z 1932 r. będzie każda rzecz materialna, którą sprawca posłużył się jako środkiem do 

popełnienia przestępstwa, bądź też przeznaczył do tego celu1139. 

Przepadek z art. 50 § 1 k.k. z 1932 r. znajdował zastosowanie w sytuacji przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa – dotyczyło to zatem zarówno zbrodni, jak i występku, lecz już 

nie wykroczenia. Jak podsumowywał Peiper: „ratio legis tego przepisu leży w pozbawieniu 

przestępcy przekonania, że zatrzyma zdobycz przestępną”1140. 

Odnosząc się do przepisów prawa karnego procesowego, SN, w wyroku z dnia 5 lipca 

1935 r., uznał, że przy orzekaniu o przepadku przedmiotów z art. 50 § 1 k.k. z 1932 r. w 

sprawach rozpoznawanych przez sądy przysięgłych, sąd powinien w uzasadnieniu wyroku 

wyjaśnić podstawę prawną wydanego orzeczenia w tym zakresie. SN motywował to faktem, 

że treść uchwały przysięgłych nie zawiera zwykle dostatecznych wskazówek co do tego, czy 

zakwestionowany przedmiot, który ma ulec przepadkowi, należy uważać za bezpośredni lub 

pośredni productum sceleris, a może za środek, którym przestępstwa dokonano lub też 

przedmiot, który był przeznaczony do jego popełnienia1141. 

Kazimierz Sobolewski oraz Alfred Laniewski, wiceprokuratorzy Sądu Apelacyjnego 

we Lwowie, podawali przykłady rzeczy objętych przepadkiem. Przedmiotami bezpośrednio 

pochodzącymi z przestępstwa były rzeczy skradzione, a pochodzącymi z przestępstwa 

pośrednio – gotówka uzyskana ze sprzedaży skradzionych przedmiotów. Przedmiotami, które 

służyły do popełnienia przestępstwa mogły być maszyny do powielania odezw 

antypaństwowych czy też wytrychy służące do dokonania kradzieży z włamaniem1142. 

 
1138 Wyrok SN z dnia 29 sierpnia 1935 r., III K 960/35, OSN(K) 1936, nr 2, poz. 89. 
1139 Wyrok SN z dnia 7 lutego 1936 r., II K 1845/35, OSP 1936, nr 5–6, poz. 362. 
1140 L. Peiper, op. cit., s. 149. 
1141 Wyrok SN z dnia 5 lipca 1935 r., II K 803/35, OSN(K) 1936, nr 2, poz. 76. 
1142 K. Sobolewski, A. Laniewski, Polski kodeks karny z 11 VII 1932 r. wraz z prawem o wykroczeniach, 

przepisami wprowadzającymi i utrzymanymi  w mocy przepisami kodeksu karnego austriackiego, niemieckiego, 

rosyjskiego i skorowidzem, Lwów 1932, s. 35.  
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Orzeczenie przepadku przedmiotów na mocy art. 50 § 1 k.k. z 1932 r. mogło dotyczyć 

tylko rzeczy należących do skazanego. Jeśli były one własnością innej osoby, orzeczenie 

przepadku było dopuszczalne tylko w przypadkach, gdy ustawa na nie pozwalała (art. 50 § 2 

k.k. z 1932 r.). Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 24 września 1936 r., stwierdził, że stosując 

tego rodzaju odesłanie ustawowe i skazując oskarżonego np. z art. 48 § 1 prawa o broni, sąd 

mógł orzec konfiskatę posiadanej przez niego bezprawnie broni, bez względu na to, czy 

stanowiła ona jego własność, czy też osoby trzeciej1143. 

Makarewicz stał na stanowisku, że przepadek przedmiotów, które nie należały do 

sprawcy, nie mógł stanowić kary dodatkowej, gdyż nie dotykał mienia osoby skazanej, tylko 

przyjmował znamiona środka zapobiegawczego (z art. 85 k.k. z 1932 r.). Z kolei „przypadki 

wskazane w ustawie” oznaczały przepadek „kategoryczny”, a więc obligatoryjny, niezależny 

od okoliczności1144. Podobnie uważał Makowski, twierdząc że przepadek z art. 50 § 1 k.k. z 

1932 r. nabierał charakteru samoistnego jako środek zapobiegawczy w myśl art. 85 k.k. z 

1932 r.1145. 

Odmienne stanowisko zajął Śliwiński, który uznał, że przepadek z art. 50 § 2 k.k. z 

1932 r. stanowił karę dodatkową nie tylko dlatego, że znalazł się w katalogu kar dodatkowych 

zawartym w art. 44 k.k. z 1932 r., lecz także ze względu na logiczną konsekwencję faktu, iż 

sprawcę spotykała dolegliwość osobista spowodowana powstaniem zobowiązania w stosunku 

do właściciela przedmiotu do odszkodowania za to, że sprawca użył go jako przedmiotu 

czynności wykonawczej lub jako narzędzia przestępstwa i przez to spowodował jego 

przepadek1146. 

Śliwiński uważał także, iż kara ta może zostać zastosowana na każdym etapie 

merytorycznego rozpoznania sprawy, a zatem również w postępowaniu apelacyjnym1147. 

Ponadto późniejsza zmiana własności określonego przedmiotu była bez znaczenia, zwłaszcza 

gdyby rzecz zmieniła właściciela między orzeczeniem o jej przepadku a jego 

prawomocnością1148. 

W praktyce realizacja dyspozycji art. 50 § 2 k.k. z 1932 r. spoczywała na ustawach 

szczególnych, które zakładały obligatoryjny przepadek przedmiotów niezależnie od tego, kto 

 
1143 Wyrok SN z dnia 24 września 1936 r. I K 489/36, OSN(K) 1937, nr 7, poz. 65. 
1144 J. Makarewicz, Kodeks karny…, s. 198. 
1145 W. Makowski, Komentarz…, s. 165–166. 
1146 S. Śliwiński, Polskie prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 1946, s. 462–463. 
1147 Nie dotyczyło to jednak postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym, gdyż nie ustalał on 

okoliczności faktycznych odnoszących się do istoty sprawy. 
1148 Ibidem, s. 463. 
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był ich właścicielem. Ustawy szczególne, uchwalone przed wejściem w życie k.k. z 1932 r. 

zostały omówione w pierwszym podrozdziale trzeciego rozdziału niniejszej pracy. W 

czwartym podrozdziale tego rozdziału zostaną przybliżone te uchwalone już podczas 

obowiązywania kodeksu Makarewicza. 

Art. 50 § 3 k.k. z 1932 r. zakładał przekazanie odebranych przedmiotów majątkowych 

Skarbowi Państwa na potrzeby zakładów karnych, poprawczych i zabezpieczających – jeżeli 

ustawy lub umowy międzynarodowe nie stanowiły inaczej. Makarewicz twierdził, że akty 

prawa międzynarodowego dotyczące pomocy prawnej dawały jednak zwykle pewne 

wskazówki co do zbierania i odsyłania przedmiotów pochodzących z przestępstwa1149. 

Peiper podawał przykład wydania przestępcy, który został zatrzymany w Polsce z 

przedmiotami, które pochodziły z przestępstwa popełnionego za granicą. Wówczas, na mocy 

umów międzynarodowych, sprawca był wydawany zainteresowanemu państwu wraz z tymi 

przedmiotami1150. 

Śliwiński zwracał uwagę, że ustawa nie określała jednak momentu, w którym 

przejście odebranych przedmiotów majątkowych na rzecz Skarbu Państwa miało nastąpić. 

Stąd możliwość rozbieżnych interpretacji, czy następowało to z chwilą prawomocności 

orzeczenia (ex nunc), z chwilą prawomocności ze skutkiem od dnia wydania orzeczenia (ex 

tunc), a może nawet ze skutkiem od dnia popełnienia czynu zabronionego. Podobnie nie było 

wiadomo, czy, na gruncie art. 50 § 3 k.k. z 1932 r., orzeczenie przepadku wywierało 

bezpośredni skutek rzeczowy (in rem), czy może stwarzało jedynie zobowiązanie do 

przeniesienia własności na rzecz Skarbu Państwa z chwilą odebrania rzeczy1151. 

Śliwiński stwierdzał, że najbardziej racjonalnym rozstrzygnięciem jest uznanie, że 

przejście własności przechodzi ex nunc, a także, iż „przepadek”, jak wskazuje wykładnia 

językowa, ma raczej skutek rzeczowy, a nie obligacyjny. Brzmienie ustawy nie dawało 

bowiem dostatecznej podstawy, aby uznać, ze skutkiem orzeczenia przepadku skazany 

zostawał dopiero zobowiązany do przeniesienia własności na Skarb Państwa po 

uprawomocnieniu się orzeczenia1152. 

W ramach analizy przepadku jako kary dodatkowej warto jeszcze zwrócić uwagę na 

kwestię przepadku dowodów rzeczowych, którą zajął się SN w wyroku z dnia 28 lipca 1960 r. 

 
1149 J. Makarewicz, Kodeks karny…, s. 199. 
1150 L. Peiper, op. cit., s. 150. 
1151 S. Śliwiński, Polskie prawo…, s. 463. 
1152 Ibidem, s. 464. 
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Stwierdził on bowiem, że przepisy z art. 44 lit. e oraz art. 50 k.k. z 1932 r., dotyczące 

obligatoryjnego orzeczenia tej kary dodatkowej w wyroku, stanowiły normę generalną wobec 

art. 330 ust. 1 k.p.k. z 1928 r. Ten przepis specjalny dawał sądowi możliwość orzeczenia 

przepadku dowodów rzeczowych, jeśli nie uczynił tego uprzednio w wyroku, także w postaci 

postanowienia, które mogło zapaść na posiedzeniu niejawnym. Art. 330 ust. 1 k.p.k. z 1928 r. 

mógł znaleźć swe zastosowanie w sytuacji, w której z okoliczności sprawy wynikało, że 

ulegające przepadkowi przedmioty majątkowe były przedmiotem przestępstwa, a 

równocześnie stanowiły dowód rzeczowy w sprawie, przy czym nie było wątpliwości co do 

ich własności1153. Analogicznie przyjął SN w wyroku z dnia 1 grudnia 1960 r., uznając, że 

orzeczenie o dowodach rzeczowych, także w postaci postanowienia wydanego na posiedzeniu 

niejawnym, było uzasadnione zwłaszcza w sytuacji, gdy z okoliczności sprawy wynikało, że 

ulegające przepadkowi przedmioty majątkowe były przedmiotami przestępstwa i 

jednocześnie stanowiły dowód rzeczowy w sprawie i co do ich własności nie było żadnych 

wątpliwości1154. 

Nieco inaczej do sprawy podszedł Zbigniew Kubec, który zasadniczo wyraził aprobatę 

dla powyższego rozstrzygnięcia. Stwierdził jednak, iż brak w wyroku orzeczenia o karze 

dodatkowej, choćby nawet obligatoryjnej, mógł być uzupełniony jednie w toku postępowania 

instancyjnego na skutek zaskarżenia wyroku rewizją zwyczajną albo nadzwyczajną. Nie było 

jednak możliwe późniejsze uzupełnienie tych braków przez orzeczenie kary dodatkowej w 

oddzielnym postanowieniu, wydanym na posiedzeniu niejawnym1155. 

Zasadniczo przepadek dowodu rzeczowego był także karą dodatkową w myśl art. 44 

lit. e k.k. z 1932 r. W związku z powyższym przepadek nie mógł zostać orzeczony inaczej niż 

w formie wyroku, poza wyjątkami procesowymi, gdzie mogło zapaść postanowienie. Wobec 

tego Jerzy F. Malec, wiceprezes Sądu Powiatowego w Chorzowie, stanął na stanowisku, że 

błędem jest orzekanie o przepadku przemiotu jako dowodu rzeczowego w formie 

dodatkowego postanowienia, wydanego po wyroku rozstrzygającym w sprawie1156. 

SN, w postanowieniu z dnia 18 lipca 1964 r., stanął na podobnym do powyższego 

stanowisku, uznając że orzeczenie przepadku przedmiotu przestępstwa jest karą dodatkową i 

 
1153 Wyrok SN z dnia 28 lipca 1960 r., V K 595/60, OSN(C) 1961, nr 2, poz. 23. 
1154 Wyrok SN z dnia 1 grudnia 1960 r., V K 790/60, OSPiKA 1962, nr 5, poz. 132. 
1155 Z. Kubec, Glosa do wyroku SN z dnia 1 grudnia 1960 r., V K 790/60, OSPiKA 1962, nr 5, poz. 132. 
1156 J.F. Malec, Dowód rzeczowy w procesowym i materialnym prawie karnym, NP 1959, nr 6, s. 711. 
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jako takie może nastąpić tylko w wyroku, a w postaci postanowienia jedynie wtedy, gdy 

chodzi o dowody rzeczowe we właściwym tego słowa znaczeniu1157. 

 

3.3. Przepadek jako środek zabezpieczający 

 

Zgodnie z art. 85 k.k. z 1932 r., jeżeli sprawcę czynu zabronionego pod groźbą kary 

uznano za nieodpowiedzialnego lub nieulegającego karze albo jeżeli postępowanie umorzono, 

sąd mógł zastosować m.in. przepadek tytułem środka zabezpieczającego. W uzasadnieniu 

projektu możemy przeczytać motywy wprowadzenia tego rozwiązania: „zarządzenia […] 

stanowić będą karę dodatkową wtedy, kiedy dany osobnik będzie wyrokiem skazany, 

natomiast w razie wydania wyroku uwalniającego lub umorzenia postępowania z powodu 

nieodpowiedzialności sprawcy, albo też z powodu, że sprawca nie może być skazanym ze 

względów procesowych, środków tych w typie kary dodatkowej nie można by orzec ze 

względów formalnych. Myśl przewodnia tych kar dodatkowych [z art. 48–50 k.k. z 1932 r.] 

pokrywa się z zabezpieczeniem społeczeństwa: […] trudno zostawić własność przedmiotów, 

o których sąd się przekonał, że pochodzą bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa, albo też 

były narzędziem do popełnienia przestępstwa. We wszystkich tych wypadkach sąd orzeknie 

[…] przepadek przedmiotu jako środek zabezpieczający”1158. 

Makarewicz, twórca przełomowego systemu środków zabezpieczających w polskim 

kodeksie karnym, jako przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej, która opracowała zarówno 

jego projekt, jak i uzasadnienie do niego, siłą rzeczy podzielał powyższe stanowisko i dokonał 

jego rozwinięcia. Twierdził on, że art. 85 k.k. z 1932 r. znajdował zastosowanie w momencie, 

gdy wymierzenie kary zasadniczej nie było możliwe ze względu na brak wyroku skazującego 

i co za tym idzie, brak było możliwości orzeczenia kary dodatkowej jako niesamoistnej 

względem kary głównej1159. 

Makarewicz podawał przykład możliwości orzeczenia przepadku przedmiotu 

majątkowego tytułem środka zabezpieczającego wobec osoby, która została oskarżona o 

 
1157 Postanowienie SN z dnia 18 lipca 1964 r., II KZ 69/64, OSNKW 1965, nr 3, poz. 28. 
1158 Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. Sekcja Prawa Karnego, op. cit., s. 91–92. 
1159 J. Makarewicz, op. cit., s. 274. Inny stosunek do środków stricte zapobiegawczych (ale już nie leczniczych) 

miała powojenna doktryna socjalistyczna, uznając, że łamią ona zasadę nulla poena sine lege. Środki te stawały 

się bowiem pozaustawowym przedłużeniem kary do nieokreślonego z góry katalogu osób. Dotyczyło to także 

przepadku, który w swej istocie pozostawał także karą dodatkową. Więcej na ten temat zob. A. Flatau-

Kowalska, Środki zabezpieczające w prawie karnym, Warszawa 1956, s. 146–159. 
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fałszowanie pieniędzy i jednocześnie uznana przez lekarzy za chorą psychicznie1160. 

Wówczas sąd musiał  umorzyć postępowanie (art. 370 k.p.k. z 1928 r.), jednak mógł przy tym 

orzec przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa i 

narzędzi służących jego popełnieniu (art. 251 § 1 k.p.k. z 1928 r.) w formie postanowienia 

(art. 389 lit. d k.p.k. z 1928 r.), na które przysługiwało zażalenie (art. 392 k.p.k. z 1928 r.). 

Rappaport i Jamontt uważali, że kary dodatkowe tracą swój charakter i stają się 

wyłącznie środkami zabezpieczającymi w sytuacji, gdy z różnych względów nie dochodziło 

do wymierzenia kary zasadniczej. Wówczas sąd powinien zastosować te środki jedynie w 

sytuacji, gdy są one niezbędne ze względu na ochronę społeczeństwa. Rozstrzygające 

powinny być tutaj względy celowościowe1161. 

Zastosowanie przepadku jako środka zabezpieczającego nie mogło mieć jednak 

miejsca w momencie przedawnienia przestępstwa, na co wskazuje literalna interpretacja art. 

89 § 1 k.k. z 1932 r.1162 Stwierdził tak również SN w swej uchwale, którą wydał w składzie 7 

sędziów w dniu 19 października 1961 r. Uznał, że jeżeli przedmiot przestępstwa nie jest 

narzędziem przestępstwa lub rzeczą pochodzącą bezpośrednio czy pośrednio z przestępstwa, 

to art. 85 w zw. z art. 92 k.k. z 1932 r. nie mógł stanowić podstawy do orzeczenia przepadku 

przedmiotu przestępstwa, przewidzianego jako obligatoryjna kara dodatkowa w ustawie 

szczególnej. Wobec tego art. 85 k.k. nie dawał podstaw do stosowania w charakterze środków 

zabezpieczających innych kar dodatkowych, choćby obligatoryjnych, aniżeli wymienionych 

w art. 48–50 k.k. z 1932 r.1163 

Peiper uważał, że środek zapobiegawczy w postaci np. przepadku mienia mógł jednak 

zostać orzeczony w połączeniu ze środkiem z art. 79 k.k. z 1932 r., a więc z umieszczeniem 

„sprawcy nieodpowiedzialnego” w zakładzie zamkniętym dla psychicznie chorych lub innym 

zakładzie leczniczym1164. 

Już w warunkach powojennych, bo w dniu 30 maja 1958 r., SN stanął na stanowisku, 

że orzeczenie przepadku tytułem środka zabezpieczającego można było zastosować m.in. jeśli 

 
1160 J. Makarewicz, op. cit., s. 275. 
1161 Kodeks karny r. 1932. Z dostosowaniami…, s. 431. 
1162 Art. 89 § 1: „Nie można wykonać kary ani zastosować środków zabezpieczających, jeżeli od 

uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat […]”. 
1163 Poza odpowiedzią na pytanie prawne, czy można było orzec przepadek przedmiotu przestępstwa w razie 

umorzenia postępowania karnego z powodu przedawnienia i udzielenia odpowiedzi negatywnej, poszerzony 

skład SN pochylił się nad kwestią pojęcia „przedmiot przestępstwa”, które często nie pokrywało się z pojęciami 

owocu czy narzędzia przestępstwa. Uchwała SN z dnia 19 października 1961 r., VI KO 29/61, OSPiKA 1962, nr 

1, poz. 14. 
1164 L. Peiper, op. cit., s. 207. 
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postępowanie zostało umorzone1165. W krytycznej glosie do tego orzeczenia Henryk Rajzman, 

prokurator Prokuratury Generalnej PRL, uznał, że o ile nie było przeszkód do wydania 

takiego orzeczenia w sytuacji, gdy czyn sprawcy wyczerpywał stronę przedmiotową 

przestępstwa, to takie orzeczenie należy uznać za niedopuszczalne w sytuacji odwrotnej, a 

więc gdy nie było czynu zabronionego pod groźbą kary. Autor słusznie konstatował, że w tej 

sytuacji nie miał racji bytu ani „przedmiot przestępstwa”, ani „przedmiot pochodzący z 

przestępstwa”, ani „narzędzie przestępstwa”1166. Mimo to już w dniu 23 stycznia 1960 r. SN 

wydał kolejne postanowienie, iż art. 85 k.k. znajdował zastosowanie w każdym wypadku 

umorzenia postępowania, a więc także z powodu śmierci oskarżonego1167. 

Tezy te zostały jeszcze bardziej rozwinięte w uchwale SN z dnia 15 września 1961 r., 

w której skład orzekający uznał, iż przepadek z art. 85 k.k. z 1932 r. nie tylko mógł objąć 

zarówno sprawcę nieletniego (art. 69 i 70 k.k. z 1932 r.), jak i chorego psychicznie (art. 17 

k.k. z 1932 r.), ale także mógł znaleźć zastosowanie ze względu na inne szczególne 

okoliczności, które wystąpiły po dokonaniu czynu zabronionego. Należały do nich: 

przedawnienie ścigania i wyrokowania (art. 87 i 88 k.k. z 1932 r.), przejawienie przez 

sprawcę tzw. czynnego żalu (art. 180 § 2 i 219 § 2 k.k. z 1932 r.) czy też inne przyczyny 

przewidziane w prawie procesowym (np. art. 49 k.p.k. z 1928 r.). SN uznał jednocześnie, że 

orzeczenie przepadku tytułem środka zabezpieczającego nie mogło mieć miejsca, gdy czyn 

został dokonany w warunkach kontratypu przymusu nieodpornego (art. 19), błędu (art. 20) 

czy też obrony koniecznej (art. 21 k.k. z 1932 r.)1168. 

O ile nie ma wątpliwości co do traktowania kontratypów prawa karnego możliwie 

całościowo, o tyle teza o każdorazowym wyłączeniu przez nie możliwości orzeczenia 

przepadku tytułem środka zabezpieczającego wydaje się wątpliwa. W przepisach dotyczących 

tego środka nie ma bowiem mowy o tym, iżby dany kontratyp miał mieć takie działanie, a 

zasadniczo założeniem ustawodawcy w tworzeniu art. 85 k.k. z 1932 r. było oderwanie 

przepadku rzeczy od czynu przestępnego. 

 
1165 Postanowienie SN z dnia 30 maja 1958 r., III KZ 89/58, PiP 1959, nr 8–9, s. 483. 
1166 H. Rajzman, Glosa do postanowienia SN z dnia 30 maja 1958 r. III KZ 89/58, PiP 1959, nr 8–9, s. 485. 
1167 Oczywiście nie oznaczało to automatycznie, że czyn zabroniony nie został wcześniej dokonany. 

Postanowienie SN z dnia 23 stycznia 1960 r., II KZ 18/60, OSN(K) 1960, nr 4, poz. 58. 
1168 Uchwała SN z dnia 15 września 1961 r., VI KO 3/59, OSN(KW) 1962, nr 1, poz. 1. Tak też E. Zatyka, 

Przepadek i konfiskata mienia w ujęciu historycznym [w:] Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z 

przestępstwa, red. E.M. Guzik-Makaruk, Warszawa 2012, s. 43. Andrzej Wąsek dodawał, że należałoby 

umieścić w tym katalogu także działanie w granicach stanu wyższej konieczności (art. 22 k.k. z 1932 r.) czy 

innego pozaustawowego kontratypu, który znosił przestępność czynu. A. Wąsek, Narzędzia przestępstwa, 

„Annales UMCS” 1968, sectio G (Ius), t. 15, s. 282. 
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 Zwraca również uwagę wyjątkowo szeroki zakres zastosowania kontratypów z art. 

19–21 k.k. z 1932 r.1169 Mogło dojść do sytuacji, w której osoba odpierająca zamach w 

warunkach obrony koniecznej używała np. nielegalnie posiadanej broni. Wówczas, mimo 

braku popełnienia przestępstwa „głównego”, istniałaby możliwość orzeczenia przepadku tej 

broni. Trudno sobie bowiem wyobrazić sytuację, że państwo tolerowałoby posiadanie 

nielegalnych przedmiotów, a więc przymykało oko na swoiste przestępstwo „uboczne”, mimo 

formalnie braku popełnionego przestępstwa „głównego”. Wnioskując a contrario, jak 

również biorąc pod uwagę wcześniejsze poglądy doktryny i orzecznictwa, nie każde działanie 

w warunkach kontratypu uniemożliwiałoby zastosowanie przepadku tytułem środka 

zabezpieczającego na podstawie art. 85 k.k. z 1932 r. 

Z punktu widzenia prawa karnego procesowego istotnym było także postanowienie 

SN z dnia 2 czerwca 1933 r, w którym skład orzekający Izby Karnej stwierdził, że 

przepadek1170, zastosowany jako środek zabezpieczający, nie dawał podstawy do 

zainicjowania postępowania kasacyjnego w tym zakresie1171. 

Jak już wzmiankowano, przepadek, na gruncie k.k. z 1932 r., mógł znaleźć swe 

zastosowanie wobec czynu zabronionego popełnionego przez nieletniego (między 13. a 17. 

rokiem życia). Jeżeli wszczynano właściwe postępowanie karne już po ukończeniu przez 

sprawcę 17. roku życia, a umieszczenie go w zakładzie poprawczym nie byłoby celowe, 

należało mu wymierzyć przewidzianą karę, stosując jednak jej nadzwyczajne złagodzenie 

(art. 76 § 1 k.k. z 1932 r.). W tej sytuacji wobec osoby nieletniej nie można było orzec kar 

dodatkowych, za wyjątkiem właśnie przepadku (§ 2). 

 

3.3. Przepadek w części szczególnej k.k. z 1932 r. 

 

Tylko w jednym przepisie części szczególnej k.k. z 1932 r. znalazły się uregulowania 

dotyczące przepadku. Był to art. 186, który stanowił: „§ 1. Pieniądze, papiery i znaki 

wartościowe, podrobione lub przerobione, albo z których usunięto oznaki umorzenia, oraz 

podrobione albo przerobione narzędzia miernicze, jak również środki techniczne, określone w 

 
1169 Podczas gdy np. art. 21 § 2 k.k. z 1932 r. mówił jedynie o braku popełnienia przestępstwa przez osobę, która 

działa w warunkach obrony koniecznej. 
1170 Jeszcze wtedy w orzeczeniu, w odniesieniu do niemieckiego k.k. z 1871 r., pojawiło się pojęcie 

„konfiskaty”. 
1171 Postanowienie SN z dnia 2 czerwca 1933 r., IV K 219/33, OSP 1933, nr 10, poz. 428. 
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art. 179 lub 184 ulegają przepadkowi, choćby nie były własnością sprawcy. § 2. Podrobione 

lub przerobione znaki urzędowe, określone w art. 183, należy usunąć, choćby to miało być 

połączone ze zniszczeniem przedmiotu”. 

W uzasadnieniu projektu kodeksu karnego Komisji Kodyfikacyjnej RP możemy 

znaleźć motywy wprowadzenia tego przepisu o takiej właśnie treści: „W interesie społecznym 

leży, ażeby zapobiec znajdowaniu się w obiegu falsyfikatów […]. Z tego powodu nie 

wystarczy samo pociągnięcie do karnej odpowiedzialności sprawcy, społeczeństwo musi tutaj 

zastosować środki zabezpieczające, mające za zadanie usunięcie z obiegu przedmiotów, 

naruszających równowagę życia gospodarczego. Jest to środek dotykający także osoby 

niewinne, w których posiadaniu przedmiot się znalazł […]. Interes społeczny idzie tutaj przed 

interesem jednostki; z tego powodu przedmioty te ulec muszą wycofaniu z obiegu, ulec 

muszą przepadkowi niezależnie od tego, w czyim znajdują się posiadaniu. O ile przedmioty te 

będą własnością sprawcy, zastosuje się przepadek jako karę dodatkową, o ile by zaś 

przedmiot ten był własnością innej osoby, przepadek będzie miał charakter środka 

zabezpieczającego”1172. 

Makowski zwracał uwagę, że obligatoryjny przepadek środków technicznych, 

służących do produkcji falsyfikatów został wyszczególniony w art. 186 i w pewnym sensie 

został powtórzony ze względu na fakt, iż art. 50 k.k. z 1932 r. znał tylko fakultatywny 

przepadek narzędzia służącego do popełnienia przestępstwa i to jedynie w przypadku, gdy 

stanowiło ono własność sprawcy. Ponadto, zgodnie z założeniami zawartymi w części ogólnej 

kodeksu karnego, decyzja w tej sprawie należała do sądu, podczas gdy w części szczególnej 

przepis ustawy nakazywał zastosowanie przepadku1173. 

Podobnie uważali Jamontt i Rappaport, dodając że, względy ochrony społecznej nie 

pozwalałyby na pozostawienie środków technicznych, służących do popełnienia przestępstwa, 

w rękach ich właściciela czy posiadacza, niezależnie od ich sprawstwa. Mogłoby to okazać 

się bardziej niebezpieczne niż brak zajęcia przedmiotów, które zostały sfałszowane za 

pomocą tych środków1174. Jamontt i Rappaport uznali także, na kanwie art. 186 § 2 k.k. z 

1932 r., że przedmioty, na których okazały się figurować podrobione lub przerobione znaki 

 
1172 Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. Sekcja Prawa Karnego, t. 5, z. 4, Projekt kodeksu 

karnego. Uzasadnienie części szczególnej, Warszawa 1930, s. 113–114. 
1173 W. Makowski, Komentarz…, s. 558. 
1174 Kodeks karny r. 1932. Z dostosowaniami…, s. 232. 
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urzędowe, ulegały zniszczeniu jedynie wówczas, gdy nie było możliwości usunięcia tych 

znaków inną drogą1175. 

Tezy te zasadniczo nie odbiegały od poglądów Peipera na art. 186 k.k. z 1932 r. 

Różnicował on jednak przedmioty pochodzące bezpośrednio z przestępstwa1176, których 

przepadek sąd musiał uznać od tych, co do których była jedynie taka możliwość1177. Art. 186 

§ 1 stanowił zatem lex specialis wobec art. 50 k.k. z 1932 r.1178. Z kolei Sobolewski i 

Laniewski stali na stanowisku, że przedmioty wyszczególnione w art. 186 § 1 k.k. z 1932 r. 

muszą zawsze ulec przepadkowi bez względu na to, czy stanowiły one własność sprawcy, czy 

nie oraz czy znajdowały się w jego rękach, czy też były w posiadaniu osoby trzeciej. Jeśli 

należały one do przestępcy, wówczas przepadek przybierał charakter kary dodatkowej1179. 

Mimo iż teoretycznie przepis art. 170 k.k. z 1932 r.1180 wyraźnie tego nie określał, 

orzecznictwo sądowe dopuszczało orzeczenie przepadku przedmiotów będących nośnikiem 

„fałszywych wiadomości”, w oparciu o wykładnię systemową, a więc m.in. inne, wcześniej 

wymienione, akty prawne, które na to pozwalały. SN, w wyroku z dnia 11 maja 1933 r., 

stwierdził bowiem, że: „skoro sąd wyrokujący ustalił, że konfiskowane artykuły nie tylko 

fałszywie oświetlały, lecz fałszywie przedstawiały zarządzenia władzy, nie opierając się na 

żadnych faktycznych przesłankach i że tego rodzaju przedstawienie zarządzeń władzy może 

w części społeczeństwa katolickiego, w takim kraju katolickim jak Polska, przy obecnych 

nastrojach wywołać niepokój publiczny, to tym samym ustalił wszystkie cechy przestępstwa z 

art. 170 k.k.”1181 

W tym samym wyroku SN uznał także, iż możliwe jest popełnienie czynu 

zabronionego w formie usiłowania rozpowszechniania fałszywych treści za pomocą druku 

nawet wówczas, jeśli uprzednio cały nakład został skonfiskowany przez władze publiczne. 

Wystarczające było bowiem, nawet nieuzasadnione, mniemanie sprawcy, iż jego działania 

zmaterializują się w postaci skutku przestępnego, jakim było upublicznienie artykułu1182. 

 
1175 Ibidem, s. 233. 
1176 Do których zaliczał: pieniądze (kruszcowe lub papierowe), papiery (tj. dokumenty na okaziciela) oraz 

urzędowe znaki wartościowe. 
1177 W tej kategorii mieściły się narzędzia miernicze oraz środki techniczne. 
1178 L. Peiper, op. cit., s. 392–393. 
1179 K. Sobolewski, A. Laniewski, op. cit., s. 98. 
1180 Art. 170 k.k. z 1932 r.: „Kto publicznie rozpowszechnia fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój 

publiczny, podlega karze aresztu do 2 lat i grzywny”. 
1181 Wyrok SN z dnia 11 maja 1933 r., I K 238/33, [w:] Ustawodawstwo prasowe…, poz. 69, s. 13–14. 
1182 Ibidem, s. 12. 
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Na końcu rozważań dotyczących regulacji przepadku w kodeksie karnym z 1932 r. 

warto zwrócić uwagę na art. 34 § 1 k.k. z 1932 r., który zakładał stosowanie kar dodatkowych 

i środków zabezpieczających, choćby orzeczono je co do jednego ze zbiegających się 

przestępstw. Z kolei art. 34 § 2 k.k. z 1932 r. określał możliwość zastosowania kary łącznej w 

razie jednoczesnego skazania za kilka przestępstw na kary dodatkowe utraty tego samego 

rodzaju praw. Nie ma wątpliwości, że co do przepadku przedmiotów i narzędzi oraz 

ogłoszenia wyroku taka sytuacja nie mogła wystąpić1183. 

 

4. Konfiskata i przepadek w innych polskich ustawach uchwalonych w 

Polsce w latach 1932–1939 

 

4.1. Przepadek w prawie wykroczeń 

 

Na tym samym posiedzeniu, na którym Sejm uchwalił Kodeks Makarewicza, przyjęte 

zostało też Prawo o wykroczeniach, tj. Kodeks wykroczeń1184, który w art. 2 zawierał istotne 

odesłanie do k.k. z 1932 r. Zgodnie z nim znaczna część przepisów kodeksu karnego była 

stosowana także do wykroczeń. Nie dotyczyło to jednak m.in. kar dodatkowych i środków 

zapobiegawczych jako niewłaściwych i zbyt surowych wobec nieposiadających na tyle dużej 

szkodliwości społecznej wykroczeń1185. Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 18 lutego 1935 r. 

stwierdził jednak, że kary dodatkowe można było wymierzać za wykroczenie w sytuacji, w 

której ustawa Prawo o wykroczeniach je wyraźnie przewidywała1186. Dotyczyło to także 

przepadku. 

Kara przepadku groziła za 7 wykroczeń stypizowanych w kodeksie. Pierwszym z nich 

było publiczne urządzanie składek na uiszczenie grzywny przez skazanego (art. 21 § 2 k.w. z 

1932 r.). Peiper zwracał uwagę, że przepadek był obligatoryjny i stosowany niezależnie od 

tego, czy grzywna została orzeczona jako kara samoistna, czy kumulatywnie obok kary 

pozbawienia wolności1187. Nie był także istotny rodzaj naruszonego dobra ani fakt, czy 

 
1183 K. Sobolewski, A. Laniewski, op. cit., s. 26. 
1184 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Prawo o wykroczeniach (Dz.U. Nr 

60, poz. 572, ze zm.) – dalej: k.w. z 1932 r. 
1185 L. Peiper, op. cit., s. 632. 
1186 Wyrok SN z dnia 18 lutego 1935 r., II K 1881/34, OSN(K) 1935, nr 10, poz. 410. 
1187 Na co zresztą wskazuje spójnik „lub”. 
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grzywna została nałożona w postępowaniu sądowym, czy administracyjnym1188. Z kolei 

Sobolewski i Laniewski uważali, iż zbiórka przeznaczona na inny cel niż uiszczenie grzywny 

przez skazanego nie może być karana. Za przykład podawali składki mające poprawić byt 

materialny osadzonego czy też zbieranie środków na pokrycie kosztów leczenia1189. 

Podobnie obligatoryjnie orzekany przepadek groził za bezprawne wyrabianie, 

posiadanie nabywanie, zamawianie pieczęci organu władzy publicznej bez właściwego 

zlecenia lub wydanie jej osobie nieupoważnionej (art. 22 § 4 k.w. z 1932 r.). Siewierski 

zwracał uwagę na fakt, iż przepis ten znajdzie zastosowanie jedynie wówczas, gdy sprawcy 

nie będzie można udowodnić działania w zamiarze podrobienia lub przerobienia 

dokumentu1190. W tym bowiem przypadku doszłoby do złamania art. 188 k.k. z 1932 r., a 

więc przestępstwa, a nie wykroczenia, za co groziła surowsza kara1191. 

Kara dodatkowa z art. 50 k.k. z 1932 r. była stosowana także za sprzedaż, produkcję, 

przechowywanie, używanie lub przewożenie materiałów wybuchowych lub środków 

łatwopalnych albo broni palnej i amunicji (art. 40 § 2 k.w. z 1932 r.). Przepadek był wówczas 

jednak fakultatywny, stosowany w zależności od uznania sądu. Przepadek orzekany był 

również za bezprawne produkowanie lub niewłaściwe wyrabianie, przechowywanie i 

dostarczanie trucizn (art. 50 § 2 k.w. z 1932 r.). Przepadek był w tym przypadku również 

fakultatywny. Co do zasady produkcja trucizn była dozwolona jedynie w celach naukowych 

(w laboratoriach) i leczniczych (w aptekach)1192. 

Przepadek, tym razem orzekany obligatoryjnie, groził za urządzanie, w celu zysku, gry 

hazardowej albo użyczanie do niej środków lub pomieszczeń (art. 61 § 1 k.w. z 1932 r.). 

Karze tej podlegały wówczas nie tylko pieniądze, lecz także inne przedmioty służące do gry 

(art. 61 § 2 k.w. z 1932 r.). Sobolewski i Laniewski definiowali hazard jako proceder 

uzależniający wygraną lub przegraną wyłącznie lub przeważnie od wypadku losowego. 

Przyjmowali, że nawet niewielka możliwość wariancji nie pozbawia gry cech hazardu, gdy 

główną rolę odgrywa w niej los1193.  

 
1188 L. Peiper, op. cit., s. 643. 
1189 K. Sobolewski, A. Laniewski, op. cit., s. 166. 
1190 M. Siewierski, op. cit., s. 432. 
1191 Art. 186: „Kto w celu podrobienia lub przerobienia dokumentu podrabia, przerabia lub nabywa pieczęć, 

stempel lub inne narzędzie, podlega karze do lat 3”. Może budzić pewne zdziwienie fakt, iż za to przestępstwo 

nie groziła kara dodatkowa w postaci przepadku powyższych przedmiotów pozostających niewątpliwie w 

istotnym związku z dokonanym czynem zabronionym. 
1192 L. Peiper, op. cit., s. 660. 
1193 K. Sobolewski, A. Laniewski, op. cit., s. 182. 
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Peiper precyzował, że kara ta dotykała środków przeznaczonych do hazardu, w tym 

także tych porzuconych i ukrytych w momencie odkrycia przez władze tego nielegalnego 

procederu. Przepadek nie obejmował jednak wówczas pieniędzy, które znajdowały się w 

portfelach lub kieszeniach graczy, które wprawdzie hipotetycznie mogły zostać użyte w grze, 

lecz jeszcze nie zostały do niej wprowadzone1194. 

Tezy te nawet rozwinął SN w wyroku z dnia 3 listopada 1937 r., twierdząc że, w 

przeciwieństwie do przedmiotów specjalnie przeznaczonych do gry, jak np. ruleta, karty, 

sztony itp., pieniądze ulegały przepadkowi jedynie wówczas, jeśli były specjalnie 

przeznaczone do hazardu. Skład orzekający skonstatował, że kara ta nie mogła zostać 

orzeczona jedynie w oparciu o ustalenie, że określone środki finansowe zostały użyte w danej 

grze, lecz należało wziąć pod uwagę także inne okoliczności popełnienia czynu 

zabronionego1195. W podobnym tonie wypowiedział się SN w wyroku z dnia 7 stycznia 1938 

r., w którym stwierdził, iż ustalenie, że sprawca brał tylko udział w grze hazardowej, nie 

wyczerpywało dyspozycji z art. 61 k.w. z 1932 r.1196 

Ponadto SN, w wyroku z dnia 29 maja 1933 r., stwierdził, że pobieranie opłaty za 

użyczenie lokalu, światła i obsługi w celu urządzenia gry hazardowej, a więc odnoszenie za te 

świadczenia korzyści materialnej, stanowiło również zysk w myśl art. 61 k.w. z 1932 r.1197 Z 

kolei w wyroku z dnia 28 kwietnia 1933 r. SN określił, że rzucanie kostek czy podobnych do 

nich kręgielków może być uzależnione od umiejętnego ich ułożenia na ręce i wobec tego 

stanowi grę hazardową w rozumieniu art. 61 k.w. z 1932 r.1198 W innym orzeczeniu, z dnia 12 

stycznia 1934 r., SN uznał, że gra „para nie para”1199, nie posiadając znamion gry loteryjnej, 

przewidzianej w prawie karnym skarbowym, stanowi jednak grę hazardową, podlegającą 

karze zgodnie art. 61 k.w. z 1932 r.1200 Zgoła odmienne stanowisko prezentował Tadeusz 

Semadeni, który uważał, że gry „para nie para” oraz „trzy karty” nie noszą znamion ani 

loterii, ani hazardu, wobec tego nie mogą być kwalifikowane z art. 61 k.w. z 1932 r., a z art. 

264 k.k. z 1932 r., a więc jako oszustwo1201. Na powyższych przykładach widać zatem 

 
1194 L. Peiper, op. cit., s. 667. 
1195 Wyrok SN z dnia 3 listopada 1937 r., I K 1082/37, OSN(K) 1938, nr 6, poz. 132. 
1196 Wyrok SN z dnia 7 stycznia 1938 r., III K 1495/37, OSN(K) 1938, nr 7, poz. 161. 
1197 Wyrok SN z dnia 29 maja 1933 r., III K 250/33, [w:] Sądownictwo, RPEiS 1933, nr 13, z. 4, s. 976. 
1198 Wyrok SN z dnia 28 kwietnia 1933 r., II K 173/33, OSN(K) 1933, nr 7, poz. 132. 
1199 Rodzaj gry losowej o charakterze loterii, w której wygrana zależała od zwykłego przypadku, tj. od 

niedającego się przewidzieć trafnego odgadnięcia parzystej lub nieparzystej liczby ułożonych na stosie 

cukierków. 
1200 Wyrok SN z dnia 12 stycznia 1934 r., II K 1177/33, OSN(K) 1934, nr 5, poz. 98. 
1201 T. Semadeni, Gry w „trzy karty” w „para nie para” w świetle prawa karnego, „Wiadomości Prawnicze” 

1934, nr 6–7, s. 187–188. 
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wyraźnie, że możliwe stany faktyczne, za które groziła kara dodatkowa przepadku, były 

zakreślone szeroko. 

Z kolei Siewierski, opierając się już na powojennym orzecznictwie sądowym, 

stwierdził, że warunkiem odpowiedzialności za czyn zabroniony z art. 61 k.w. z 1932 r. jest, 

aby sprawca działał w celu zysku, który mógł przyjąć postać pobierania pewnych opłat od 

grających czy korzystania z pewnych przywilejów osób trzymających bank (np. w ruletce). 

Jednakże urządzanie gier, nawet hazardowych, o charakterze towarzyskim, wyłącznie dla 

rozrywki, a nie w celu zysku, nie podlegało karze, w tym również przepadkowi pieniędzy i 

innych przedmiotów służących do gry1202. 

Obligatoryjny przepadek przedmiotów był przewidziany za wyrób, posiadanie, 

nabywanie lub dostarczanie narzędzi służących do włamania lub kradzieży (art. 62 § 3 k.w. z 

1932 r.). W uzasadnieniu projektu Komisji Kodyfikacyjnej możemy przeczytać, iż celem 

ustawodawcy, związanym z wprowadzeniem art. 62 do k.w. z 1932 r., była prewencja w 

stosunku do najbardziej rozpowszechnionego przestępstwa, jakim była kradzież1203. 

Sobolewski i Laniewski sformułowali daleko idącą i zarazem kontrowersyjną tezę, zgodnie z 

którą karze podlegały wszystkie osoby ujęte in flagranti z wytrychami w ręku, nawet jeśli nie 

można byłoby im udowodnić udziału w konkretnym przestępstwie1204. 

Ponadto Sąd Najwyższy sprecyzował, w wyroku z dnia 7 marca 1933 r., że pod 

pojęciem „narzędzia” z art. 62 § 2 k.w. z 1932 r. należało rozumieć nie tylko przedmiot o 

konkretnych cechach jakiegoś szczególnego przeznaczenia do dokonywania kradzieży (z art. 

62 § 1 k.w. z 1932 r.), lecz każdą rzecz (np. latarkę elektryczną), która odpowiada pojęciu 

„narzędzia”, o ile w konkretnym przypadku zostało dowiedzione, że była ona przeznaczona 

do dokonania czynu zabronionego stypizowanego w tym przepisie1205. 

Przepadek był też przewidziany za wyrabianie lub rozpowszechnianie przedmiotów, 

mogących robić wrażenie pieniędzy lub papierów wartościowych (art. 63 § 2 k.w. z 1932 r.). 

Peiper słusznie konstatował, iż obojętne były tutaj cel i pobudka działania (czy to w formie 

reklam, czy życzeń). Liczyła się sytuacja, w której za sfałszowany pieniądz czy papier 

wartościowy sprawca chciał otrzymać świadczenie wzajemne. Ponadto nadrzędnym celem 

była tutaj ochrona społeczeństwa przed szkodą wynikającą z nieznajomości wyglądu 

 
1202 M. Siewierski, op. cit., s. 454. 
1203 Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. Sekcja Prawa Karnego, t. 5, z. 7, Projekt wstępny ustawy 

o wykroczeniach administracyjnych wraz z sumarycznym uzasadnieniem, Warszawa 1931, s. 32. 
1204 K. Sobolewski, A. Laniewski, op. cit., s. 183. 
1205 Wyrok SN z dnia 7 marca 1933 r., I K 79/33, OSP 1933, nr 10, poz. 484. 
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pieniędzy lub papierów wartościowych1206. Siewierski uzupełniał, że dotyczyło to także 

czeków i weksli, które niewątpliwie mogły pełnić powyższą funkcję1207. 

 

4.2. Przepadek w prawie karnym skarbowym oraz wojskowym 

 

Mimo iż, jak zaznaczono na wstępie, zagadnienie prawa karnego skarbowego nie 

stanowi głównego obszaru zainteresowania przedmiotu rozprawy, należy wspomnieć o 

ustawie karnej skarbowej z 1932 r., która w art. 17–19 przewidywała karę konfiskaty 

(przepadku) przedmiotu przestępstwa1208. Poza pewną niejednolitością terminologiczną tej 

kary (konfiskata/przepadek), należy zwrócić uwagę na podstawowe różnice w regulacji 

przepadku w tej ustawie wyspecjalizowanej względem kodeksu karnego. 

Po pierwsze, kara konfiskaty (przepadku) przedmiotu przestępstwa stanowiła jedną z 

trzech kar przewidzianych w u.k.s. z 1932 r. (art. 10 pkt 1 b)1209 Po drugie, należy zwrócić 

uwagę na zasadniczo wyższy stopień surowości przepadku orzekanego za przestępstwa 

przewidziane przez kodeks karny skarbowy. Przepadkowi ulegał nie tylko sam przedmiot 

przestępstwa, lecz również jego opakowanie oraz to wszystko, co zostało w nim połączone w 

trwały sposób (art. 17 u.k.s. z 1932 r.). W przypadku tajnie prowadzonych przedsiębiorstw 

fabrykujących rzeczy należące do monopolu państwowego, zajęciu podlegały także maszyny, 

narzędzia i inne materiały, które służyły do popełnienia przestępstwa (art. 18 u.k.s. z 1932 r.). 

Jeżeli jednak określonych przedmiotów nie można było skonfiskować ze względu na ich 

nieosiągalność albo roszczenia osób trzecich, wówczas orzekało się dodatkową karę 

pieniężną, wymierzaną w stosunku do ich wartości oraz ilości (art. 19 u.k.s. z 1932 r.). 

Przepadek, podobnie jaki i kary pieniężne, następował na rzecz Skarbu Państwa (art. 16 u.k.s. 

z 1932 r.). 

Co do zasady prawo karne skarbowe, w zakresie orzekania przepadku, stanowiło 

pewnego rodzaju lex specialis względem prawa karnego powszechnego. Na innym 

stanowisku stanął jednak SN już w wyroku z dnia 24 stycznia 1929 r., wydając orzeczenie 

jeszcze na gruncie u.k.s. z 1926 r. Uznał on, iż przepadek samochodu, który nie był 

 
1206 L. Peiper, op. cit., s. 668. 
1207 M. Siewierski, op. cit., s. 456. 
1208 W swoich najważniejszych założeniach ustawa ta bazowała na u.k.s. z 1926 r. Ustawa z dnia 18 marca 1932 

r. karna skarbowa (Dz.U. Nr 34, poz. 355, ze zm.) – dalej u.k.s. z 1932 r. 
1209 Jako jedna z dwóch kar majątkowych (obok kary pieniężnej) oraz obok kary pozbawienia wolności. Należy 

nadmienić, że u.k.s. z 1932 r., podobnie jak u.k.s. z 1926 r., nie znała kar dodatkowych, niejako traktując ich 4 

rodzaje jako kary główne. 
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samoistnym przedmiotem przemytu, lecz służył do przechowywania lub przewożenia 

przemyconych przedmiotów, mógł nastąpić tylko na podstawie ogólnego przepisu kodeksu 

karnego materialnego, a nie skarbowego1210. 

Orzekanie przepadku za przestępstwa przewidziane w u.k.s. z 1932 r., ze względu na 

specyfikę prowadzenia działalności handlowej czy gospodarczej, mogło w łatwy sposób 

doprowadzić do odpowiedzialności zbiorowej za dane przestępstwo. Takiej sytuacji przyjrzał 

się Sąd Najwyższy, którego orzeczenie z dnia 6 maja 1930 r. dotyczyło istotnej instytucji 

interwencji, która stanowiła niejako „bezpiecznik” w prawie karnym skarbowym przed 

przepadkiem zbyt daleko ingerującym we własność osoby trzeciej. SN stwierdził, że, zgodnie 

z art. 19 u.k.s. z 1926 r., do uznania za słuszne roszczenia osób trzecich wobec przedmiotów 

podlegających przepadkowi nie wystarczało twierdzenie oskarżonego, że zakwestionowane 

przedmioty stanowią cudzą własność. Konieczne było wówczas zgłoszenie wobec sądu, ze 

strony zainteresowanych osób (interwenientów), roszczenia do tych przedmiotów i wykazanie 

słuszności tych roszczeń. Ponadto skład orzekający nie mógł odwlekać wydania wyroku ze 

względu na zgłoszone, lecz niedostatecznie wykazane roszczenia osób trzecich1211. 

Z drugiej strony SN, w wyroku z dnia 18 grudnia 1934 r., orzekł, iż dodatkowa kara 

pieniężna z art. 19 u.k.s. z 1932 r.1212 mogła być wymierzona wszystkim oskarżonym w 

zależności od uznania sądu. Zgodnie z orzeczeniem miał on bowiem możliwość rozdzielenia 

wartości całego przedmiotu stosunkowo pomiędzy współoskarżonych. SN zwrócił uwagę, że 

solidarne ponoszenie tej kary byłoby niedopuszczalne, jako że pozostawało w sprzeczności z 

podstawowymi zasadami prawa karnego1213. 

Zdecydowanie bardziej szczegółowo przepadek został uregulowany w dekrecie 

Prezydenta RP z dnia 3 listopada 1936 r. – Prawo karne skarbowe1214. Dekret ten odwoływał 

się do konkretnych przepisów k.k. z 1932 r. (art. 2), a jego zakres był zdecydowanie szerszy 

względem poprzednich ustaw karnych skarbowych z 1926 r. i 1932 r. (art. 1) Ponadto w d.k.s. 

z 1936 r. sprecyzowano zakres przepadku, definiując pojęcie przedmiotu występku (art. 

 
1210 Wyrok SN z dnia 24 stycznia 1929 r., II K 656/28, [w:] Sądownictwo, RPEiS 1929, nr 9, z. 2, s. 517. 
1211 Wyrok SN z dnia 6 maja 1930 r., IV K 170/30, [w:] Sądownictwo, RPEiS 1931, nr 11, z. 2, s. 508. 
1212 Treść tego przepisu jest niemal ta sama jak treść jego odpowiednika z u.k.s. z 1926 r., z wyjątkiem zamiany 

„osób trzecich” na „interwentów”.  
1213 Wyrok SN z dnia 18 grudnia 1934 r., II K 1290/34, OSN(K) 1935, nr 8, poz. 305. 
1214 Nie była to już kara zasadnicza, lecz dodatkowa (art. 17), choć mogła ona zostać orzeczona zarówno za 

przestępstwo (występek), jak i wykroczenie skarbowe (art. 36). Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 

listopada 1936 r. – Prawo karne skarbowe (Dz.U. Nr 84, poz. 581, ze zm.) – d.k.s. z 1936 r. 



293 

 

19)1215, a także sformułowano zasadę, zgodnie z którą przepadek, będący karą dodatkową, 

orzekano tylko w przypadkach określonych w tym dekrecie (art. 17). 

D.k.s. z 1936 r., podobnie jak u.k.s. z 1932 r., również przewidywał ściągnięcie 

równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów (art. 20 § 1 d.k.s. z 1936 r.)1216. Jeżeli tej 

nie dało się dokładnie określić, należało oznaczyć wartość przedmiotu występku według 

określonych cen (art. 12 d.k.s. z 1936 r.)1217. Odnosząc się do systematyki katalogu kar, 

ujętych w d.k.s. z 1936 r., SN, w wyroku z dnia 30 marca 1938 r., uznał, że przepadek 

równowartości przedmiotów występku, w przeciwieństwie do grzywny, nie mógł zostać 

zamieniony przez sąd na karę aresztu zastępczego1218. 

W d.k.s. z 1936 r. po raz pierwszy wprowadzono zasadę, która na gruncie 

późniejszych ustaw karnych skarbowych stawała się już regułą, że przedmioty występku 

podlegały przepadkowi, choćby nie były własnością sprawcy, chyba że, ze względu na 

słuszne roszczenia interwenienta, nie można by było orzec przepadku (art. 19 § 3 d.k.s. z 

1936 r.)1219. W razie orzeczenia kary przepadku przedmiotu lub jego równowartości odpadał 

obowiązek uiszczenia należności skarbowych (art. 21 d.k.s. z 1936 r.). Co jednak istotne, 

przepis ten nie był stosowany odpowiednio do wykroczeń skarbowych1220. D.k.s. z 1936 r. 

wprowadził również inny istotny przepis, nieznany poprzednim ustawom skarbowym, także 

wzorowany na k.k. z 1932 r., zgodnie z którym jeśli sprawcy nie skazano, można było w 

osobnym orzeczeniu orzec przepadek przedmiotów występku tytułem środka 

zabezpieczającego (art. 22 d.k.s. z 1936 r.). 

 

Pokrótce należy wspomnieć jeszcze o jednym akcie prawnym, który również 

ujednolicał ważną dziedzinę prawa karnego, a mianowicie o kodeksie karnym wojskowym z 

 
1215 Art. 19 § 1: „[…] są wszelkie rzeczy ruchome, pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z występku, jak 

również narzędzia i materiały, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia”. § 2: „Przedmiotem 

występku ponadto są: a) opakowanie oraz wszystko to, co z przedmiotem występku zmieszano lub połączono w  

sposób utrudniający odłączenie bez uszczerbku dla samego przedmiotu; b) narzędzia i materiały, których wyrób, 

sprzedaż, rozpowszechnianie lub posiadanie jest wzbronione, bez względu na to, czy służyły lub były 

przeznaczone do popełnienia występku; c) środki lokomocji, przysposobione specjalnie do transportowania 

przedmiotów występku”. 
1216 Nie dotyczyło to jednak wykroczeń skarbowych. 
1217 Ponadto w art. 21 § 1 d.k.s. z 1936 r. znalazło się istotne novum, zgodnie z którym jeżeli w popełnieniu 

występku skarbowego brało udział kilka osób, sąd miał obowiązek orzec przepadek równowartości w równej 

części od każdej z nich. 
1218 Wyrok SN z dnia 30 marca 1938 r., III K 2265/37, OSN(K) 1938, nr 10, poz. 253. 
1219 Było to także stosowane wobec wykroczeń skarbowych. 
1220 M. Błaszczyk, op. cit., s. 83–84. 
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1932 r.1221 Wprawdzie nie operował on pojęciem przepadku ani w kategoriach kary 

zasadniczej, ani dodatkowej, jednak zawierał ważne odesłanie w zakresie mocy obwiązującej 

do kodeksu karnego powszechnego. Mianowicie przepisy części ogólnej k.k. z 1932 r. miały 

zastosowanie do przestępstw wojskowych oraz ściganych przed sądami wojskowymi 

przestępstw pospolitych ze zmianami zawartymi w kodeksie karnym wojskowym (art. 6 § 1). 

Ponadto, w przypadku popełnienia przestępstw pospolitych przez żołnierzy w służbie 

czynnej, obowiązywał cały kodeks karny z 1932 r. oraz inne ustawy pozakodeksowe (art. 6 § 

2). Oczywiście dotyczyło to również przepadku jako kary dodatkowej z art. 50 k.k. 1932 r. i 

środka zabezpieczającego z art. 85 k.k. z 1932 r.1222 

 

4.3. Konfiskata i przepadek w innych ustawach karnych 

 

Mimo wydania w 1932 r. jednolitych aktów prawnych w postaci: kodeksu karnego 

(powszechnego), kodeksu wykroczeń, kodeksu karnego skarbowego oraz kodeksu karnego 

wojskowego dla całości ziem polskich, podobnie jak poprzednio, przepadek był przewidziany 

przez szereg innych aktów prawnych, do których odsyłała część ogólna k.k. z 1932 r., tj. 

przez przepisy tzw. pozakodeksowego prawa karnego. 

Warto nadmienić, że k.k. z 1932 r. nie derogował z polskiego porządku prawnego 

wszystkich przepisów kodeksowych dawnych państw zaborczych. Wprawdzie z dniem 

wejścia w życie k.k. i k.w. z 1932 r. straciły moc przepisy karne „dotyczące przedmiotów” 

unormowanych w tych dwóch ustawach, jeżeli dalsze przepisy nie stanowiły inaczej, to 

jednak część przepisów KT (art. 292–308, 318–324, 348–3531223, 624–627, 630–634), UKA 

(§ 486 b i § 486 c, jeżeli nie ma zastosowania art. 279 k.k. z 1932 r.) oraz KKRN (§ 296 a i § 

2981224) nadal obowiązywała1225. 

Wspomniany już § 296 a KKRN przewidywał kary dla cudzoziemców, którzy 

bezprawnie łowili ryby, tylko tym razem na polskich wodach przybrzeżnych. Poza karą 

 
1221 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. – Kodeks karny wojskowy 

(Dz.U. Nr 91, poz. 765, ze zm.). 
1222 Więcej na temat wojskowych kodyfikacji karnych okresu międzywojennego zob. M. Czyżak, op. cit., s. 46–

51. 
1223 Usunięto jednak pojęcie „mennicy petersburskiej”. Kodeks karny r. 1903…, s. 124; K. Sobolewski, A. 

Laniewski, op. cit., s. 215. 
1224 Kodeks karny Rzeszy…, s. 120; K. Sobolewski, A. Laniewski, op. cit., s. 204. 
1225 Art. 1 § 2 oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Przepisy 

wprowadzające kodeks karny i prawo o wykroczeniach (Dz.U. Nr 60, poz. 573, ze zm.). 
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grzywny w wysokości do 600 zł lub karą więzienia do 6 miesięcy sąd miał obowiązek 

orzekać przepadek przyrządów do łowienia, które sprawca miał przy sobie (kutra, sieci itp.), a 

także ryb, znajdujących się na statku, niezależnie od tego, czyje stanowiły one własność. Tego 

rodzaju przypadki zdarzały się często z udziałem rybaków gdańskich oraz niemieckich1226. 

Z perspektywy k.k. z 1932 r. bardzo istotną była wyraźnie zauważalna tendencja do 

rozszerzania za ich pomocą zakresu kryminalizacji i zwiększania punitywności w obszarze 

przestępstw przeciwko państwu1227. Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca, w większości 

wprowadzanych w tym okresie aktów prawnych, zaczął rozróżniać konfiskatę od przepadku, 

posługując się już właściwą i faktyczną dla tych pojęć terminologią. Niewątpliwie 

przyczyniły się do tego powyższe kodyfikacje, a zwłaszcza k.k. z 1932 r., który posługiwał 

się pojęciem przepadku, nie znając przy tym kary konfiskaty. 

Dla władzy państwowej zawsze istotnym elementem było utrzymanie monopolu na 

stosowanie środków przymusu. Wobec tego każdy obrót bronią musiał podlegać stosownym 

zezwoleniom i kontroli ze strony administracji publicznej. Wyrazem tej polityki było 

rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 27 października 1932 r. Prawo o broni, amunicji i 

materiałach wybuchowych, które penalizowało bezprawne wyrabianie, posiadanie, 

przechowywanie lub pozbywanie się broni palnej typu wojskowego lub amunicji do takiej 

broni, z wyjątkiem broni krótkiej i amunicji do niej (art. 47 ust. 1), a także materiałów i 

urządzeń wybuchowych (art. 47 ust. 2). Przedmioty te podlegały obligatoryjnemu 

przepadkowi (art. 47 ust. 3)1228. 

W przypadku dokonania bezprawnych czynności z użyciem broni palnej krótkiej lub 

myśliwskiej albo amunicji do niej, czyn ten stawał się de facto typem uprzywilejowanym 

powyższego przestępstwa, ponieważ za jego dokonanie groziła wówczas kara do 6 miesięcy 

aresztu lub grzywna do 5 tys. zł (art. 48 ust. 1). Taka sama kara groziła również za 

podżeganie, pomocnictwo oraz usiłowanie (art. 48 ust. 2). Broń i amunicja podlegały 

wówczas także obligatoryjnemu przepadkowi (art. 48 ust. 3). Co więcej, w przeciwieństwie 

do przestępstwa z art. 47, przestępstwo to mogło być karane w drodze administracyjnej (art. 

53 ust. 1). Warto wspomnieć, że, zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 11 

kwietnia 1934 r., dla istoty tego czynu zabronionego, a więc również zastosowania przepadku 

 
1226 W. Speichert, Morskie ustawodawstwo karne, „Głos Sądownictwa” 1936, R. 8, nr 11, s. 848. 
1227 M. Melezini, Punitywność…, s. 55. 
1228 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. Prawo o broni, amunicji i 

materiałach wybuchowych (Dz.U. Nr 94, poz. 807, ze zm.). Jednocześnie warto nadmienić, że w ciągu zaledwie 

2,5 miesiąca zdecydowano o zaostrzeniu tej kary względem kodeksu wykroczeń, który uprzednio uzależniał 

stosowanie przepadku od uznania sądu. 



296 

 

przedmiotów, orzekanych na podstawie powyższego rozporządzenia, było obojętne, czy 

przechowywana bezprawnie broń stanowiła własność sprawcy, czy też osoby trzeciej1229. 

W wyroku z dnia 18 stycznia 1937 r. SN przyjął, że „posiadanie” broni palnej, w 

rozumieniu art. 47 niniejszego rozporządzenia, obejmowało nie tylko posiadanie suo nomine, 

a więc wykonywane osobiście lub też samodzielnie przez osoby trzecie, lecz również 

oznaczało dzierżenie w imieniu innej osoby, wyrażające się w czynności przechowania. 

Ponadto SN stwierdził w tym orzeczeniu, że karalność nie jest też wyłączona przez 

okoliczności, że w poszczególnych przypadkach, przewidzianych w art. 47 Prawa o broni czy 

w art. 50 k.k. z 1932 r., przepadek przedmiotów, z przyczyn prawnych lub faktycznych, nie 

następuje1230. 

Istotnym aktem prawnym o wysokim stopniu represyjności było rozporządzenie 

Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 r. o niektórych przestępstwach przeciwko 

bezpieczeństwu Państwa, które obowiązywało aż do 1945 r.1231 Materia w nim regulowana w 

zasadzie została ujęta w części szczególnej kodeksu karnego, jednak, jak pisał Makarewicz w 

swoim komentarzu, jej wyłączenie nastąpiło dla części typów przestępstw: „ze względu na 

szczególne niebezpieczeństwo wiążące się z ich dokonaniem, wprowadzono szczególne 

środki represji karnej, szczególne konstrukcje stanów faktycznych przestępstwa, kar 

dodatkowych itp.”1232 

Teoretycznie k.k. z 1932 r. nie znał kary konfiskaty (całego majątku lub jego części), 

jednak, w ramach odesłania ustawowego do powyższego rozporządzenia, dawał możliwość 

orzeczenia przez sąd grzywny do nieograniczonej wysokości jako kary za dokonanie zbrodni 

(art. 3), co w praktyce mogłoby przynieść skutki bardzo zbliżone, jeśli nie tożsame z 

całkowitą eliminacją skazanego z życia ekonomicznego1233. 

Powyższe rozporządzenie, poza wprowadzeniem rzeczywiście niezwykle surowych 

sankcji karnych, zakładało stosowanie wobec skazanego, jako kary dodatkowej, przepadku 

 
1229 Postanowienie SN z dnia 11 kwietnia 1934 r., II K 176/34, OSN(K) 1934, nr 10, poz. 224. 
1230 Wyrok SN z dnia 18 stycznia 1937 r., II K 1515/36, OSN(K) 1937, nr 9, poz. 242. 
1231 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o niektórych przestępstwach 

przeciwko bezpieczeństwu Państwa (Dz.U. Nr 94, poz. 851, ze zm.). 
1232 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem…, s. 249–250. 
1233 Co więcej, zgodnie z art. 42 § 2 k.k. z 1932 r., grzywnę wymierzano razem z karą pozbawienia wolności, 

jeżeli przestępstwo popełniono z chęci zysku. Niektórzy, nie bez racji, upatrywali w tej sankcji kumulatywnej 

zakamuflowaną grzywnę jako karę dodatkową. Ostro sprzeciwiał się jednak temu Makarewicz, stojąc na 

stanowisku, że grzywna zawsze stanowi karę zasadniczą. J. Makarewicz, Wykładnia kodeksu karnego, t. 1, 

Oryginalne metody, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1934, nr 10, s. 147; zob. też I. Zduński, Zasady i dyrektywy 

wymiaru kary w k.k. z 1932 roku, „Studia z Zakresu Nauk Prawnoustrojowych. Miscellanea” 2016, nr 6, s. 249. 
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zapłaty lub jej równowartości za popełnienie przestępstwa (art. 4 § 2)1234. Orzekano go 

wówczas, gdy sprawca został skazany na karę śmierci lub ponad roku więzienia za 

przestępstwo popełnione umyślnie (art. 4 § 1). 

Peiper uszczegóławiał, że zapłatą jest korzyść, którą sprawca otrzymał za popełnienie 

przestępstwa – nie musiały to być pieniądze, lecz również inne przedmioty, a nawet i prawa – 

jeżeli przejawiały jakąś wartość majątkową. Mimo szerokiej interpretacji tego pojęcia nie 

można jednak za zapłatę uznać korzyści innych niż materialne, w tym przede wszystkim 

osobistych1235. 

Przepadek, na gruncie powyższego rozporządzenia, miał charakter obligatoryjny, a 

więc niezależny od uznania sądu. Znów zastosowano tutaj konstrukcję lex specialis względem 

art. 50 § 1 k.k. z 1932 r. Poza tą normą miał zastosowanie przepis art. 50 k.k. z 1932 r. 

(zgodnie z odesłaniem ustawowym z art. 1 rozporządzenia1236), a więc fakultatywnym 

przepadkiem mogły zostać objęte narzędzia, które służyły i były przeznaczone do popełnienia 

przestępstwa. 

Przepadek został uwzględniony także w przepisach karnych (art. 101) rozporządzenia 

Prezydenta RP z dnia 29 października 1934 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych1237. W 

razie uchybienia obowiązkom względem powyższego aktu, zwłaszcza w okresie wojny lub 

podczas mobilizacji, sąd mógł orzec przepadek przedmiotów, które miano dostarczyć jako 

przedmiot świadczenia lub materiałów, z których miano je wyprodukować. Istotnym 

elementem represji był przepis art. 101 ust. 2, który zakładał egzekucję równowartości tych 

przedmiotów lub materiałów z majątku osobistego osoby skazanej – w razie gdyby nie było 

możliwości ich odebrania. 

Podpisana przez Prezydenta RP, w dniu 23 kwietnia 1935 r., ustawa konstytucyjna, 

mimo zdecydowanie mniej prowolnościowego charakteru niż jej poprzedniczka z 1921 r., nie 

operowała pojęciami konfiskaty ani przepadku. Główną wartością stało się jednak państwo i 

tzw. dobro powszechne, które było granicą wolności obywatelskich (art. 5 ust. 3). Z drugiej 

jednak strony w przepisach przejściowych nie uchylono art. 99 konstytucji marcowej, 

 
1234 Istotne novum stanowił tutaj przepadek równowartości otrzymanej zapłaty (później: przedmiotów/narzędzi), 

który był nieznany k.k. z 1932 r. 
1235 L. Peiper, op. cit., s. 672. 
1236 „Do zbrodni i występków oraz kar […] stosuje się przepisy części ogólnej kodeksu karnego, jeżeli przepisy 

dalsze nie stanowią inaczej”. 
1237 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 października 1934 r. o rzeczowych świadczeniach 

wojennych (Dz.U. Nr 95, poz. 859, ze zm.). 
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odnoszącego się do ochrony własności, a zdecydowano się na to w przypadku art. 100 

dotyczącego nietykalności mieszkania (art. 81 ust. 2)1238. 

W związku z uchwaleniem konstytucji kwietniowej, w dniu 2 stycznia 1936 r., 

uchwalona została ustawa o amnestii1239. Ustawa zakładała przebaczenie wszystkich 

wykroczeń oraz niektórych przestępstw skarbowych, dokonanych przed dniem 11 listopada 

1935 r. (art. 2 ust. 1 i 2). W tych sprawach postępowania nie wszczynało się, wszczęte ulegało 

umorzeniu, kary zaś, niewykonane w części lub w całości, darowało się1240. 

Co istotne, można było jednak orzec przepadek przedmiotów i narzędzi przestępstwa 

tytułem środka zabezpieczającego (art. 2 ust. 3). Jan Władysław Medyński zastosował 

wykładnię rozszerzającą powyższego przepisu, stając na stanowisku, że kara ta mogła zostać 

orzeczona nie tylko na podstawie art. 85 w zw. z art. 50 k.k. z 1932 r., lecz także art. 17 w zw. 

z art. 10 pkt 1 lit. b u.k.s. z 1932 r. Z tą tezą trzeba się zgodzić, bowiem amnestia wprost 

odnosiła się także do przepisów prawa karnego skarbowego. Krytycznie jednak należy ocenić 

pogląd, zgodnie z którym Medyński uważał, że zastosowanie amnestii nie stało na 

przeszkodzie wydaniu innych zarządzeń, których celem było zapobieżenie dalszemu 

dokonywaniu przestępstwa. Podawał tutaj przykład zniszczenia plantacji tytoniu1241. Musiała 

istnieć ku temu odpowiednia podstawa prawna, bowiem sąd nie mógł w tej sytuacji działać 

całkowicie dowolnie, gdyż był ograniczony nie tylko przepisami ustaw, lecz także samą 

formą przepadku, który mógł zostać orzeczony jedynie jako środek zabezpieczający1242. 

 
1238 Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 227) – dalej: konstytucja kwietniowa. 
1239 Już art. 1, pełniący funkcję swego rodzaju wstępu do tego aktu prawnego, stanowił, iż: „Dla upamiętnienia 

wprowadzenia w życie ustawy konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 r. udziela się sprawcom i uczestnikom 

niektórych przestępstw amnestii, na zasadach określonych w niniejszej ustawie”. Ustawa z dnia 2 stycznia 1936 

r. o amnestii (Dz.U. Nr 1, poz. 1). 
1240 W skali kraju z amnestii skorzystało ok. 17 tys. więźniów, w tym m.in. Stepan Bandera, którego skazano na 

karę śmierci, zamienioną następnie na karę dożywotniego więzienia. Utrzymano jednak kary w postaci utraty 

praw publicznych oraz praw obywatelskich honorowych na zawsze. Masowo wypuszczano wówczas sprawców 

przestępstw politycznych, nie tylko ukraińskich nacjonalistów, lecz także w en masse komunistów. „Gazeta 

Lwowska” z dnia 14 stycznia 1936 r., nr 9, s. 3; W. Głowacki, Amnestia, czyli marzenie każdego więźnia w 

czasach II Rzeczypospolitej oraz w PRL, [w:] https://naszahistoria.pl/amnestia-czyli-marzenie-kazdego-wieznia-

w-czasach-ii-rzeczypospolitej-oraz-w-prl/ar/13294041, dostęp: 29.03.2021 r. 
1241 J.W. Medyński, Ustawa o amnestii z dnia 2 stycznia 1936 r., Lwów 1936, s. 21–22. 
1242 Z uzasadnienia do rządowego projektu ustawy można wyczytać następujące motywy wprowadzenia 

amnestii: „Ze względu na potrzeby bezpieczeństwa publicznego i ochronę rynku wewnętrznego przed 

wprowadzeniem nań przedmiotów zakazanych w obrocie – będzie można orzec w tych sprawach przepadek 

przedmiotów przestępstwa, wszakże nie tytułem kary, leczy jedynie środka zabezpieczającego”. Projektodawca 

dodawał przy tym: „Należy jeszcze podkreślić, że amnestii nie stosuje się do środków zabezpieczających, 

poprawczych i wychowawczych, gdyż środki te nie są karami i jako takie na podstawie amnestii darowane być 

nie mogą, mijałoby się to bowiem z ich celem”. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja IV (1935–1938), 

Rządowy projekt ustawy o amnestii, druk nr 23, s. 5–6. 

https://naszahistoria.pl/amnestia-czyli-marzenie-kazdego-wieznia-w-czasach-ii-rzeczypospolitej-oraz-w-prl/ar/13294041
https://naszahistoria.pl/amnestia-czyli-marzenie-kazdego-wieznia-w-czasach-ii-rzeczypospolitej-oraz-w-prl/ar/13294041
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Należy jednak pamiętać, że orzeczenie przepadku przedmiotów i narzędzi przestępstwa nie 

było obligatoryjne, lecz zostało pozostawione całkowicie do uznania sądu1243. 

Przepadek znalazł się także w art. 16 ust. 5 tzw. dekretu dewizowego, wydanego przez 

Prezydenta RP w dniu 26 kwietnia 1936 r.1244 Zakładał on, orzeczony wyrokiem sądowym, 

przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa, niezależnie od tego, czyją stanowiły 

własność. Dotyczyło to zarówno sum pieniężnych „w gotowiźnie”1245, jak i złota oraz 

papierów wartościowych. 

SN w wyroku z dnia 28 września 1937 r. uznał, że książeczek oszczędnościowych nie 

należy utożsamiać z pojęciem papierów wartościowych – jakimi niewątpliwie były 

wymienione w dekrecie papiery procentowe i dywidendowe oraz kupony od tych papierów – 

a zatem nie ulegały one przepadkowi1246. W przywoływanym już wyroku SN z dnia 30 marca 

1938 r., skład orzekający stanął na stanowisku, że dekret nie wspominał o przepadku 

obligatoryjnym w ogóle, lecz o wypadkach, w których stawał się on obligatoryjny, a więc w 

sytuacji, w której przedmiotem przestępstwa dewizowego były: sumy pieniężne w 

gotowiźnie, złoto oraz papiery wartościowe. A contrario, inne środki płatnicze nie ulegały 

przepadkowi. SN stwierdził zatem, że nie ma mowy o ustaleniu w art. 16 ust. 5 niniejszego 

aktu prawnego jakiejkolwiek kary zasadniczej, wymierzanej oprócz tych przewidzianych w 

art. 16 ust. 1 i 2 dekretu1247. 

W dniu 21 listopada 1938 r. opublikowane zostało nowe Prawo prasowe, które 

zawierało pewne odmienności względem poprzednio ujednoliconych przepisów w tej materii 

z lat 1927–19301248. Przede wszystkim, w świetle nowych przepisów, istniała możliwości 

orzeczenia wobec sprawcy, którego nie ukarano lub nie można było ścigać, konfiskaty 

(przepadku) tytułem środka zabezpieczającego (art. 38 ust. 1)1249. W razie popełnienia 

przestępstwa porządkowego, sąd miał obowiązek orzec konfiskatę (przepadek) druku tylko 

wtedy, jeśli przepis szczególny tak stanowił (art. 38 ust. 2). Z karą tą mogło być połączone 

zniszczenie płyt i form, służących do sporządzenia druku (art. 38 ust. 3). 

 
1243 S. Gelernter, Amnestia. Ustawa z dnia 2 stycznia 1936 r. wraz z komentarzem i orzecznictwem, Warszawa 

1936, s. 23. 
1244 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą 

oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi (Dz.U. Nr 32, poz. 249, ze zm.). 
1245 Tzn. po prostu zwykłej gotówki, gdyż, zgodnie z art. 1 dekretu, wyłączone spod jego zastosowania były 

wszystkie inne środki płatnicze, jak choćby: weksle, czeki, asygnaty kasowe itp. 
1246 Wyrok SN z dnia 28 września 1937 r., III K 940/37, OSN(K) 1938, nr 3, poz. 61. 
1247 Wyrok SN z dnia 30 marca 1938 r., II K 2248/37, OSN(K) 1938, nr 9, poz. 251. 
1248 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1938 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 89, poz. 608). 
1249 Kolejny raz, mimo jednolitej terminologii zawartej w k.k. z 1932 r., ustawodawca używał pojęcia 

„konfiskata”, podczas gdy w praktyce ewidentnie chodziło o przepadek. 
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Ponadto wprowadzono pojęcie dodatkowej, obligatoryjnie orzekanej, kary konfiskaty 

(przepadku) w sytuacji czynienia z zajętego druku użytku, w postaci przedruków czy 

rozpowszechniania (art. 41), a także wprowadzono możliwość orzeczenia tej kary wobec 

druków, na których nie został wskazany, w języku polskim, zakład i miejsce odbicia, 

wydawca oraz miejsce wydania (art. 44 ust. 2 w zw. z art. 4). 

Orzecznictwo w sprawach o przestępstwa prasowe należało do wyłącznej właściwości 

sądów (art. 49 ust. 1). Sprawy o przestępstwa prasowe porządkowe (z art. 41–46) 

rozpoznawały sądy grodzkie (art. 49 ust. 2), podczas gdy sprawy o przestępstwa prasowe 

popełnione w treści druku, rozpoznawały sądy okręgowe, jeżeli z mocy przepisu 

szczególnego nie należały one do sądów wyższej instancji (art. 49 ust. 3). 

Warto nadmienić, że w dekrecie z 1938 r. nie przewidziano konieczności 

zatwierdzenia decyzji administracyjnej o konfiskacie (przepadku) druku, a kontrola sądowa 

nad tym procesem została zdecydowanie ograniczona. Organy administracji zostały 

zobowiązane jedynie do doręczenia w ciągu 24 godzin właściwemu prokuratorowi 

okręgowemu zarządzenia dotyczącego zajęcia (art. 57). Z kolei w rozdziale IX 

(„Postępowanie przedmiotowe”) określono specjalne postępowanie przedmiotowe, mające na 

celu doprowadzenie do konfiskaty (przepadku) druku, którego treść nosiła znamiona 

przestępstwa, a postępowanie w tej sprawie zostało umorzone lub zawieszone1250. 

Dzięki powyższemu dekretowi władze publiczne miały możliwość odpowiedniego 

dyscyplinowania wydawnictw, które, mimo wielokrotnie orzekanych konfiskat (przepadków) 

druku, nie zamierzały podporządkować się decyzjom rządowym1251. Było to możliwe na 

podstawie art. 39 ust. 1, który dawał możliwość zawieszenia czasopisma, przez sąd na 

wniosek prokuratora, na okres od  6 miesięcy do 5 lat lub na zawsze „gdy z wielokrotnych 

konfiskat wynika, że dalsze jego wydawanie zagrażałoby porządkowi publicznemu”. Nie 

można uznać za przypadek tego, że, w Prawie prasowym z 1938 r., na 75 jego artykułów, aż 

41 regulowało przestępstwa, sposób ich ścigania oraz kary za nie grożące1252. Z drugiej strony 

warto zwrócić uwagę, że dekret nie wprowadził także systemu koncesyjnego ani kaucyjnego, 

nie przewidywał również cenzury prewencyjnej ani ograniczeń w kolportażu ulicznym1253. 

Łącznie w latach 1921–1924 zawieszono ponad 59 czasopism o charakterze 

rewolucyjnym lub skrajnie lewicowym. Po zamachu majowym z 1926 r. sytuacja ta uległa 

 
1250 K. Todos, op. cit., s. 132. 
1251 R. Habielski, op. cit., s. 89. 
1252 Ibidem, s. 91. 
1253 J. Sobczak, Dzieje prawa prasowego na ziemiach polskich, Poznań 2009, s. 92. 
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istotnemu pogorszeniu i w latach 30. liczba orzekanych konfiskat w ciągu roku sięgała 2–3 

tys., a coraz częściej represjonowane były periodyki centroprawicowe, funkcjonujące w 

sposób legalny i jawny. Jeszcze bardziej dotkliwymi, niż konfiskowanie (przepadek) 

poszczególnych numerów prasowych, formami represji były zawieszanie i likwidacja 

czasopism. Równocześnie władze zdecydowały się podnosić wysokość kar pieniężnych za 

wykroczenia prasowe, co dobitnie widać na przykładzie sankcji jakimi operował dekret z 

1938 r.1254 

Wydarzenia polityczne, które miały miejsce pod koniec 1938 r. i w ciągu 1939 r. 

wymusiły na polskich władzach państwowych odpowiednią reakcję legislacyjną. Rada 

Ministrów przygotowała i wniosła do Sejmu liczne projekty ustaw, regulujących różne 

dziedziny życia w czasie wojny. Część aktów prawnych została jedynie znowelizowana, część 

wydana w formie osobnych ustaw1255. 

Przepadku dotyczyły przepisy, wydanego w warunkach rosnącego napięcia 

międzynarodowego, dekretu Prezydenta RP z dnia 22 listopada 1938 r. o ochronie niektórych 

interesów Państwa1256. Minister Spraw Zagranicznych miał możliwość, w drodze 

rozporządzenia, wprowadzić zakaz publicznego odbioru określonych zagranicznych stacji 

radiowych (art. 13 § 1). Za jego naruszenie groził  areszt do 3 miesięcy i grzywna do 3 tys. zł. 

Biorąc pod uwagę ustawowe zagrożenie karą, czyn ten był wykroczeniem. Ponadto sankcje 

były nakładane w trybie fakultatywnym. W takim trybie, w zależności od uznania sądu, mógł 

również zostać orzeczony przepadek aparatu radiowego (art. 13 § 2). 

Ze względu na dalsze pogorszenie sytuacji międzynarodowej Polski i zbliżającą się 

wojnę z Niemcami, w dniu 23 czerwca 1939 r. została wydana ustawa o szczególnej 

odpowiedzialności karnej w przypadku zbiegostwa do nieprzyjaciela lub poza granice 

Państwa1257. Przewidywała ona, za skazanie sprawcy za przestępstwa wymienione w art.: 34, 

 
1254 R. Socha, Szczególne regulacje prawne II RP, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka–Praktyka–Refleksje” 2013, 

nr 14, s. 194. 
1255 Więcej na temat najważniejszych ustaw wprowadzających nowe rozwiązania ograniczające prawo własności 

w dziedzinie prawa cywilnego zob. J. Sarapata, Obronność państwa w ustawodawstwie ostatniej doby, Pal. 

1939, nr 5, s. 593–601; Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych 

(Dz.U. Nr 30, poz. 200). Szerzej na temat założeń odnoszących się do powyższej ustawy w związku z 

przygotowaniami II RP do wojny zob. G. Lewandowski, Świadczenia na rzecz obrony w procesie 

pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa. Stan aktualny oraz kierunki rozwoju, „Wiedza Obronna” 

2019, t. 269, nr 4, s. 81–82. 
1256 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o ochronie niektórych interesów Państwa 

(Dz.U. Nr 91, poz. 622). 
1257 Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej w przypadku zbiegostwa do 

nieprzyjaciela lub za granicę kraju (Dz.U. Nr 37, poz. 367, ze zm.). 
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39, 40, 46, 47 i 48 kodeksu karnego wojskowego1258 oraz w art. 173 ust. 1 lit. b i ust. 2 ustawy 

z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym1259, fakultatywnie orzekane 

kary dodatkowe w postaci przepadku (konfiskaty) majątku oraz utratę zdolności do 

dziedziczenia – jeżeli przestępca zbiegł do nieprzyjaciela lub opuścił granice Polski (art. 

1)1260. 

Przepadek (konfiskata) majątku został ujęty w tej ustawie niezwykle szeroko, gdyż 

obejmował utratę mienia nieruchomego, ruchomego, wierzytelności i wszystkich praw 

majątkowych z wyjątkiem przedmiotów, które były wyjęte spod egzekucji (art. 2 ust. 1). 

Przepadły (skonfiskowany) majątek przechodził na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem 

na Fundusz Obrony Narodowej (art. 2 ust. 2). Biorąc pod uwagę zakres i brak korelacji z 

przestępstwem, niewątpliwie mieliśmy tutaj do czynienia z przepisami wprowadzającymi 

rzeczywistą konfiskatę majątku. 

Ponadto wszelkiego rodzaju czynności prawne, podjęte przez sprawcę po ucieczce 

albo w ciągu 2 lat przed nią, których celem byłoby udaremnienie zastosowania kar 

dodatkowych na majątku przestępcy, miały być uznane przez sąd za nieważne, jeżeli nabywca 

wiedział lub powinien był wiedzieć o tym zamiarze zbiegłego. Jeżeli z czynności prawnej 

sprawcy osiągała korzyść osoba mu bliska, domniemywało się, że wiedziała ona o jego 

zamierzeniach. Z kolei jeśli osoba trzecia osiągnęła korzyść pod tytułem darmym, wówczas 

czynność prawna zbiegłego była uważana za nieważną bez względu na to, czy obdarzony 

wiedział lub powinien był wiedzieć o zamiarze zbiegłego (art. 5). 

 

Celem autora nie jest zajmowanie się funkcjonowaniem przepadku i konfiskaty pod 

reżimem porządków prawnych, które zostały wprowadzone na ziemie polskie przez 

niemieckiego i radzieckiego okupanta w latach 1939–1945. Te zagadnienia pozostają więc 

 
1258 A zatem za: przejście żołnierza do nieprzyjaciela (art. 34); ucieczkę żołnierza z pola walki i podżeganie do 

tego swoich współtowarzyszy (art. 39); skryte pozostawanie żołnierza, w czasie wymarszu lub odwrotu, poza 

swoją jednostką oraz porzucenie broni służbowej albo uczynienie jej niezdatną do użycia (art. 40); trwałe 

uchylanie się od obowiązku wojskowego (art. 46), zmowę w celu popełnienia przestępstwa z art. 46 (art. 47); 

popełnienie przestępstw z art. 46 i 47 w obliczu nieprzyjaciela (art. 48). Jednocześnie warto zaznaczyć, że za 4 z 

6 tych przestępstw groziła kara śmierci. 
1259 Za opuszczenie granic państwa polskiego lub pozostawanie za granicą oraz uniemożliwienie doręczenie 

osobie powołanej do pełnienia służby wojskowej karty powołania w zamiarze trwałego uchylenia się od jej 

obowiązku. Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz.U. Nr 25, poz. 220, 

ze zm.). 
1260 Tym razem odwrotnie, bowiem przepadek ten stawał się w praktyce konfiskatą, gdyż sprawca tracił cały 

majątek, a nie tylko jego poszczególne składniki, które stanowiłyby o ich materialnym związku z popełnionym 

przestępstwem. 
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poza zakresem niniejszych rozważań. Niewątpliwie jednak tego rodzaju tematyka 

zasługiwałaby na oddzielne opracowanie1261. 

W okresie II wojny światowej formalnie państwo polskie nie przestało istnieć. 

Wprawdzie utraciło ono wspomniany przymiot terytorialności, jednak organy władzy 

publicznej nadal funkcjonowały, będąc podporządkowane rządowi RP na uchodźstwie. 

Pomijając zatem obcy porządek prawny na ziemiach polskich, należy wspomnieć o dwóch 

ważnych aktach prawnych, wydanych przez legalne władze emigracyjne. 

Pierwszym z nich był, istotny z punktu widzenia ciągłości funkcjonowania państwa 

polskiego, dekret Prezydenta RP z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych 

władz okupacyjnych, uznający je za niebyłe i powołujący się przy tym na postanowienia IV 

Konwencji Haskiej z 1907 r. (art. 1)1262 Akt ten był też o tyle ważny, z punktu widzenia 

trwałości mienia, że wprowadzał jego nienaruszalność, która została w jakikolwiek sposób 

dotknięta przez zarządzenia władz okupacyjnych, w zakresie m.in. sekwestru czy konfiskaty 

(art. 2–4). Za złamanie postanowień tego dekretu obywatelowi polskiemu, który dobrowolnie 

pomagał władzom okupacyjnym w naruszaniu polskiej własności, niezależnie, czy publicznej, 

czy prywatnej, groziła kara do 10 lat więzienia połączona z grzywną lub obligatoryjną 

konfiskatą całego mienia (art. 8). 

Drugim istotnym aktem wydanym przez władze emigracyjne był dekret Prezydenta 

RP z dnia 30 marca 1943 r. o odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne1263. W 

przeciwieństwie do poprzedniego aktu prawnego przewidywał on odpowiedzialność jedynie 

Niemców i osób z nimi współpracujących lub działających na ich rzecz – za przestępstwa 

dokonane po 31 sierpnia 1939 r. (art. 1)1264 

Dekret wprowadzał wyjątkowo surową odpowiedzialność karną za dokonywanie 

rabunku, kradzieży, zniszczenia lub istotnego uszkodzenia mienia publicznego lub 

prywatnego, jeśli stanowiło ono wartość ogólnonarodową. Groziła za to kara śmierci albo 

 
1261 Zob. częściowe opracowania w tym zakresie, jak np. T. Jaszowski, Hitlerowskie prawo karne na Pomorzu 

1939–1945, Warszawa 1989 czy też A. Lityński, O prawie karnym pod okupacją radziecką (1939–1945), „Z 

Dziejów Prawa” 2013, t. 6, s. 151–172. 
1262 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych władz 

okupacyjnych (Dz.U. Nr 102, poz. 1006). Warto nadmienić, że dotyczyło to w tym samym stopniu okupanta 

niemieckiego, jak i radzieckiego. 
1263 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 marca 1943 r. o odpowiedzialności karnej za zbrodnie 

wojenne (Dz.U. Nr 3, poz. 6). 
1264 Ograniczenie do odpowiedzialności jedynie jednego okupanta było prawdopodobnie spowodowane 

pozostawaniem rządu polskiego w układzie sojuszniczym z ZSRR, który trwał od podpisania układu Sikorski-

Majski w dniu 30 lipca 1941 r. do zerwania stosunków dyplomatycznych przez Związek Radziecki w dniu 25 

kwietnia 1943 r. po odkryciu mogił ofiar zbrodni katyńskiej. 
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dożywotnie więzienie (art. 7). Ponadto, w razie skazania za powyższy czyn, sąd mógł orzec 

karę dodatkową przepadku (konfiskaty) majątku i utraty zdolności do dziedziczenia (art. 8). 

Zarówno pomocnictwo, współsprawstwo, jak i sprawstwo kierownicze były karane w sposób 

tożsamy (art. 9–10). 

Co nie mniej istotne, w sprawach o przestępstwa objęte powyższym dekretem, bieg 

terminów przedawnienia rozpoczynał się wraz z upływem 6 miesięcy od wznowienia 

czynności Sądu Najwyższego (art. 11), a więc w praktyce dopiero wraz z odzyskaniem przez 

Polskę pełnej suwerenności oraz odbudową niezawisłego wymiaru sprawiedliwości, co nie 

miało nastąpić szybko. Mieczysław Siewierski określał ten akt prawny mianem „projektu”, 

odmawiając mu faktycznej mocy obowiązującej, gdyż został on uchylony na mocy Manifestu 

Lipcowego z 1944 r. Teza ta była wysoce kontrowersyjna i nie znajdowała oparcia w faktach 

(dekret został opublikowany w Dzienniku Ustaw RP), jednak wpisywała się w oczywistą i 

negacjonistyczną wobec dorobku prawnego II RP narrację doktryny prawa 

socjalistycznego1265.  

 
1265 Więcej na ten temat zob. M. Siewierski, U źródeł polskiej koncepcji karania zbrodniarzy hitlerowskich, 

RPEiS 1976, nr 4, s. 43–52. Inaczej na ten temat w kompleksowej analizie tej ustawy, również z punktu 

widzenia genezy jej powstania oraz prac nad jej ostatecznym kształtem, zob. D. Uczkiewicz, Dekret Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej o odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne z dnia 30 marca 1943 roku, „Studia 

nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2019, t. 41, nr 2, s. 79–123. 
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Rozdział IV 

Konfiskata i przepadek w Polsce Ludowej 

 

1. Konfiskata i przepadek w okresie stalinizmu 

 

1.1. Zagadnienia wprowadzające 

 

Od 1944 r., wraz z zajmowaniem obszarów przedwojennej Rzeczpospolitej przez 

Armię Czerwoną, Polska stopniowo przechodziła w strefę wpływów Związku Radzieckiego, 

w której miała pozostać aż do przełomu lat 80. i 90. XX w.1266 W dniu 21 lipca 1944 r. w 

Moskwie nastąpiło utworzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN), 

złożonego z posłusznych Stalinowi przedstawicieli Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i 

Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS)1267, którzy od grudnia 1948 r., na bazie tych dwóch 

ugrupowań, stworzyli podwaliny systemu partii hegemonistycznej skoncentrowanego wokół 

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR). 

Manifest PKWN, wydany z fałszywą datą 22 lipca 1944 r., miał przede wszystkim 

charakter propagandowo-deklaratywny, a nie prawny. Manifest głosił wyrównanie krzywd 

zadanych przez okupantów: „Własność, zrabowana przez Niemców poszczególnym 

obywatelom, chłopom, kupcom, rzemieślnikom, drobnym i średnim przemysłowcom, 

instytucjom i kościołowi, będzie zwrócona prawowitym właścicielom. Majątki niemieckie 

zostaną skonfiskowane”. Aby przekonać warstwę chłopską do komunistów, zapowiedziano 

szeroką reformę rolną, opartą z dużej mierze na przejęciu gospodarstw „obszarniczych” przez 

 
1266 Więcej na ten temat zob. N. Iwanow, Komunizm po polsku. Historia komunizacji widziana z Kremla, 

Kraków 2017. 
1267 Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (Dz.U. Nr 1, 

poz. 1). Aby wmówić społeczeństwu polski charakter PKWN, władze ogłosiły, że został on utworzony w dniu 

22 lipca 1944 r. w Chełmie, co stało się jednym z ważniejszych kłamstw założycielskich nowego państwa 

polskiego. Z kolei dzień ten stał się świętem założycielskim Polski Ludowej. Por. M. Kallas, A. Lityński, 

Historia ustroju i prawa Polski Ludowej, Warszawa 2003, s. 41. Symptomatyczną była tutaj również umowa 

między PKWN a rządem ZSRR z dnia 26 lipca 1944 r., która zakładała jurysdykcję radzieckiego naczelnego 

dowódcy nad obywatelami polskimi, którzy popełnili na terytorium Polski, w niedookreślonej w żaden sposób 

„strefie operacji wojennych”, przestępstwa przeciwko Armii Czerwonej. A. Lityński, Od Rzeczypospolitej 

szlacheckiej do Rzeczypospolitej ludowej. Studia z dziejów prawa karnego, Tychy 2005, s. 146–147. 
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Fundusz Ziemi bez odszkodowania oraz konfiskatę ziemi należącej do Niemców i „zdrajców 

narodu”1268. 

Podległość Polski Ludowej względem ZSRR obejmowała również doktrynalne 

założenia prawa karnego, przepojone ideologią socjalistyczną. Faktycznym celem represji 

karnej miała być bowiem ochrona nowego państwa, uosabianego zwłaszcza poprzez władze 

partyjno-polityczne, a także zabezpieczenie interesów klasy rządzącej. Założenia te zostały 

instrumentalnie ujęte pod szyldem rzekomej ochrony interesów warstwy robotniczej i 

chłopskiej1269. Igor Andrejew, autor późniejszego kodeksu karnego z 1969 r., ideologizując te 

cele, ujmował je w następujący sposób: 

„Prawo karne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest prawem typu socjalistycznego, 

pod względem swej istoty klasowej jednorodnym z prawem karnym radzieckim. […] Nasze 

prawo karne jest więc zasadniczo jakościowo inne aniżeli prawo karne Polski przedwojennej. 

[…] służyło [ono – J.S.] interesom panującej wówczas klasy […], interesom garstki 

wyzyskiwaczy, podczas gdy prawo karne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stoi na straży 

ogromnej większości pracującej społeczeństwa […]. W tym tkwi nowa istota klasowa 

naszego prawa karnego”1270. 

W Polsce Ludowej, w zakresie prawa karnego materialnego, teoretycznie utrzymano 

w mocy kodeks karny z 1932 r., przy czym jednocześnie stworzono system paralelnie 

funkcjonującego ustawodawstwa szczegółowego. Pozakodeksowe akty prawne, które zostaną 

poniżej przybliżone, zawierając często równocześnie normy prawa karnego materialnego i 

procesowego, zaczęły wypierać postanowienia części szczególnej, a nawet ogólnej Kodeksu 

Makarewicza. Proces ten był w pewnym sensie potęgowany przez organy ścigania, których 

działalność, polegająca na kwalifikowaniu stanów faktycznych według nowych przepisów, 

powodowała zdecydowanie większą represyjność prawa karnego niż to miało miejsce w 

okresie międzywojennym1271. Tendencje te potwierdzali także autorzy komentarza do ustaw 

karnych PRL (de facto Polski Ludowej), którzy w jego wstępie rozszerzyli powyższe 

założenia: 

„Jest to zasługą z jednej strony naszego ustawodawstwa, które w miarę narastania 

potrzeb tworzyło nowe prawo w postaci ustaw (i dekretów) szczególnych, z drugiej zaś strony 

 
1268 Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (Dz.U. z 1944 r. Nr 1, załącznik). 
1269 A. Grześkowiak, Aksjologia komunistycznego prawa karnego, [[w:]] Komunistyczne prawo karne Polski 

Ludowej, red. A. Grześkowiak, Lublin 2007, s. 36. 
1270 I. Andrejew, L. Lernell, J. Sawicki, Prawo karne Polski Ludowej. Część historyczna, Warszawa 1953, s. 13. 
1271 A. Machnikowska, Prawo własności w Polsce w latach 1944–1981. Studium historycznoprawne, Gdańsk 

2010, s. 426–427. 
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jest to zasługą naszego orzecznictwa sądowego, które wnosiło nową treść socjalistyczną do 

dawniejszych sformułowań prawa. Rzadko na ogół uciekano się do formy nowelizacji, a 

często poprzestawano na nadaniu przepisom z minionej epoki nowej, aktualnej, wykładni. 

Stopniowo zaś dzięki wysiłkom naszego warsztatu legislacyjnego wszystkie niemal ustawy i 

dekrety przedwojenne (poza samym kodeksem) zostały zastąpione nowymi ustawami 

szczegółowymi, odpowiadającymi nowym warunkom ustrojowym”1272. 

 

1.2. Prawo karne wojskowe 

 

Przedstawiony wyżej sposób nie dotyczył jednak prawa karnego wojskowego, które 

zostało całkowicie zmienione przez socjalistycznego ustawodawcę. Mimo, iż ta część prawa 

karnego nie stanowi głównego przedmiotu opracowania, należy jednak wspomnieć o dwóch 

aktach prawnych. Pierwszym z nich był Kodeks Wojskowy Polskich Sił Zbrojnych (PSZ) w 

ZSRR, który został wprowadzony w życie uchwałą Związku Patriotów Polskich (ZPP) z dnia 

7 lipca 1943 r.1273 

Był on aktem, który posiadał wiele luk, w swoich założeniach oraz systematyce był 

niezwykle archaiczny, a także w żaden sposób nie odnosił się do Kodeksu Makarewicza1274. 

Niezależnie od istotnych błędów, nieprecyzyjnych pojęć itp., należy mieć także duże 

wątpliwości co do jego podstawy prawnej. Jak twierdzi Adam Lityński, ZPP mógł co 

najwyżej uchwalić regulamin swych obrad1275. 

Tezy te potwierdziło orzeczenie SN z dnia 19 czerwca 2001 r., w którym skład 

orzekający stwierdził, iż Kodeks Wojskowy Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR nie posiadał 

mocy obowiązującej prawa karnego, gdyż został wydany przez organ, który nie posiadał 

legitymacji do stanowienia przepisów rangi kodeksowej1276. Mimo iż kodeks ten zawierał 

dwie kary zasadnicze oraz 5 dodatkowych, do żadnej z nich nie zaliczały się ani konfiskata, 

ani przepadek mienia (art. 6)1277. 

 
1272 J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski, Ustawy karne PRL. Komentarz, Warszawa 1965, s. VII. 
1273 Kodeks wojskowy Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, wyd. 1. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, b.m.w. 

1943, [w:] Z Dziejów Prawa, t. 8, s. 209–223. 
1274 A. Lityński, O prawie i sądach początków Polski Ludowej, Białystok 1999, s. 25–27. 
1275 A. Lityński, Wyrok na „kodeks” PSZ w ZSRR, „Z Dziejów Prawa” 2006, t. 8, s. 228. 
1276 Wyrok SN z dnia 19 czerwca 2001 r., WKN 13/01, WPP 2003, nr 1. 
1277 Kary dodatkowe były orzekane na okres do 5 lat. Ponadto nie została określona dolna granica kary 

pozbawienia wolności, a jedynie górna – w wysokości 10 lat (art. 3). Warto wspomnieć, że kodeks ten, w swojej 

archaicznej systematyce, wprowadzał w wielu miejscach karę śmierci jako sankcję bezwzględnie nieoznaczoną. 
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Inaczej sytuacja przedstawiała się z, wydanym w dniu 23 września 1944 r., Kodeksie 

Karnym Wojska Polskiego (KKWP)1278. Był on o tyle istotny z punktu widzenia prawa 

karnego powszechnego, że jego przepisy dawały możliwość karania osób cywilnych. 

Stosowano w pewnym sensie paralelną jurysdykcję sądów wojskowych w tym zakresie: z 

jednej strony z zastosowaniem wojskowego prawa karnego materialnego, a z drugiej – prawa 

powszechnego1279. Na mocy art. 185 KKWP ustawodawca świadomie zdecydował o odejściu 

od zasady nieretroaktywności prawa, gdyż zakresem przedmiotowym kodeksu objął czyny 

popełnione po 31 sierpnia 1939 r.1280 

W art. 40 KKWP wymienione zostały kary dodatkowe, które przewyższały stopniem 

surowości te z art. 44 k.k. z 1932 r. Jeśli chodzi o przepadek, to poza klasycznym 

przepadkiem przedmiotów majątkowych i narzędzi (art. 40 lit. f KKWP), ustawodawca 

wprowadził „przepadek” mienia (art. 40 lit. e KKWP), który, ze względu na jego 

zdecydowanie szerszy charakter, bliższy był konfiskacie. Ponadto, w odróżnieniu od kodeksu 

karnego materialnego powszechnego, KKWP bezpośrednio stanowił o możliwości orzeczenia 

przez sąd więcej niż jednej kary dodatkowej (art. 45). 

Przepadek (konfiskata) mienia obejmował przymusowe i nieodpłatne przeniesienie 

prawa własności całego lub części mienia skazanego na rzecz Skarbu Państwa (art. 44 § 1 

KKWP). Jedynym, co odróżniało go od konfiskaty w pełnym tego pojęcia znaczeniu, było 

ograniczenie polegające na wyłączeniu spod zajęcia mienia będącego koniecznym dla 

utrzymania skazanego lub jego rodziny (art. 44 § 2 KKWP). Sąd musiał orzec zajęcie całego 

mienia, jeżeli sprawca został skazany na karę śmierci albo więzienia za zbrodnie stanu, 

przestępstwa wojskowe przeciwko obowiązkowi wierności żołnierskiej oraz za przestępstwa 

w polu przeciwko ludności i mieniu (art. 48 § 1 w zw. z art. 46 § 1 KKWP)1281. Fakultatywny 

przepadek (konfiskata) całego albo części mienia dotyczył sytuacji, w których nastąpiło 

skazanie na karę więzienia za każde inne przestępstwo, które zostało popełnione z chęci 

zysku lub innych niskich pobudek (art. 48 § 2 w zw. z art. 48 § 2 KKWP)1282. 

 
1278 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. Kodeks Karny Wojska 

Polskiego (Dz.U. Nr 6, poz. 27, ze zm.). 
1279 A. Lityński, Historia prawa Polski Ludowej, Warszawa 2013, s. 110–111. 
1280 M. Arndt, Przestępstwa przeciwko ludności i mieniu w kodeksie karnym Wojska Polskiego z 1944 roku, „Z 

Dziejów Prawa” 2012, t. 5, s. 259. 
1281 Warto tu jednocześnie nadmienić, że doktryna rozumiała „przestępstwo w polu” w sposób szerszy niż tylko 

ograniczony do granic państwa polskiego. Uznawała ona go bowiem za obszar, na którym prowadzone były 

działania wojenne – niezależnie od miejsca ich prowadzenia. Kodeks karny Wojska Polskiego i ustawy 

dodatkowe z komentarzem, oprac. J. Kaczorowski, J.K. Cisek, R. Vogl, Warszawa 1946, s. 204. 
1282 Dokładnie na tych samych zasadach orzekana była utrata praw publicznych i obywatelskich praw 

honorowych (art. 40 pkt a i b). 
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Przepadek przedmiotów, pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa, a 

także narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia1283, został 

uregulowany analogicznie do rozwiązań, które znalazły się w części ogólnej Kodeksu 

Makarewicza, a zatem zależny był od uznania sądu (art. 48 § 3 KKWP). Podobnie w sytuacji, 

jeżeli określone przedmioty były własnością osoby trzeciej, wówczas kara ta mogła nastąpić 

w przypadkach przewidzianych w ustawie (art. 48 § 4 KKWP). 

Najwyższy Sąd Wojskowy (NSW) w postanowieniu z dnia 4 listopada 1958 r. uznał, 

że orzeczenie przepadku przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z 

przestępstwa, mogło nastąpić dopiero po pewnym ustaleniu, iż przedmioty te stanowiły 

własność sprawcy. W innym przypadku kara ta mogła zostać orzeczona jedynie w 

przypadkach wskazanych w ustawie, na mocy jej specjalnych przepisów1284. 

Z kolei SN w postanowieniu z dnia 22 września 1964 r. zasadnie stwierdził, że 

zarówno w przypadku, gdy orzeczenie konfiskaty mienia było fakultatywne, jak i 

obligatoryjne, sąd powinien rozważyć, w ramach ogólnej dyrektywy wymiaru kary (art. 51 i 

52 KKWP)1285, czy zasadnym jest wymierzenie tej kary w stosunku do całego majątku, czy 

jedynie wobec jego części. Sąd mógł spełnić ten obowiązek prawidłowo jedynie wówczas, 

gdy dysponował dowodami pozwalającymi ustalić rozmiary majątku sprawcy i ocenić stopień 

dolegliwości kary konfiskaty, zarówno całości, jak i części majątku, dla sprawcy 

przestępstwa1286. 

Specyficzny charakter KKWP objawiał się również w niektórych przepisach jego 

części szczególnej, które niekoniecznie musiały dotyczyć żołnierza. Przykładem był tutaj art. 

100 KKWP, który karał obywatela polskiego za dobrowolne zgłoszenie w czasie wojny 

swojej przynależności do obcej narodowości, będącej w stanie wojny z państwem polskim (§ 

1). Była to zbrodnia, za którą groziła kara więzienia od 5 lat, a ponadto sąd obligatoryjnie 

orzekał przepadek (konfiskatę) majątku skazanego na rzecz Skarbu Państwa, jak również 

majątku jego małżonka i dzieci, z wyjątkiem mienia tych członków rodziny, pochodzącego z 

ich własnego dorobku, darowizny czy spadku – o ile darczyńca lub spadkodawca nie 

 
1283 Część doktryny stała na stanowisku, że dotyczyło to zarówno stadium przygotowania, jak i usiłowania. 

Kodeks karny Wojska Polskiego…, s. 69. 
1284 Postanowienie NSW z dnia 4 listopada 1958 r., N 77/58, OSPiKA 1959, nr 2, poz. 54. 
1285 Art. 51 KKWP: „Sąd wymierza karę według swego uznania, zwracając uwagę przede wszystkim na pobudki 

oraz sposób działania sprawcy i jego stosunek do pokrzywdzonego, stan zależności służbowej, na stopień 

rozwoju umysłowego i charakter sprawcy, na jego dotychczasowe życie, tudzież na jego zachowanie się po 

spełnieniu przestępstwa”. Art. 52 KKWP określał szczególne okoliczności łagodzące (§ 1) oraz obciążające (§ 

2), wpływające na wymiar kary. 
1286 Postanowienie SN z dnia 22 września 1964 r., Rw 1081/64, OSNKW 1965, nr 1, poz. 4. 
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podlegaliby tej samej karze (§ 2). Z kolei za zgłoszenie takiej przynależności do narodowości 

uprzywilejowanej przez władze państwa walczącego z państwem polskim groziła kara 

więzienia od 3 lat, a konfiskata mienia skazanego była wówczas fakultatywna (§ 3 i 4). 

W związku z powyższym ciekawe rozstrzygnięcie podjęła Izba Karna Sądu 

Najwyższego, która, w uchwale z dnia 2 czerwca 1945 r., uznała, że obywatele polscy, którzy 

dopiero w czasie wojny zdecydowali się zgłosić swoją przynależność do narodowości 

niemieckiej, przyczyniali się do pozornego zwiększenia jej liczby, co z kolei miało prowadzić 

do sztucznego wzmocnienia żywiołu niemieckiego na polskich terenach. Zdaniem SN 

oznaczało to zatem pomnożenie sił wroga ojczyzny na okupowanym terenie i utrwalenie jego 

przewagi w Polsce. Dotyczyło to zarówno zgłoszenia przynależności do narodowości 

niemieckiej, jak i innej narodowości uprzywilejowanej przez władze III Rzeszy1287. 

Podobnie obligatoryjna konfiskata była orzekana za wymuszanie podczas wojny od 

ludności cywilnej lub jeńców wojennych, prześladowanych przez wrogie władze, 

jakiegokolwiek rodzaju świadczeń pod groźbą ujęcia tych osób i oddania w ręce 

nieprzyjaciela (art. 185 § 4 KKWP)1288. 

 

1.3. Prawo karne powszechne 

 

Biorąc pod uwagę prawo karne materialne powszechne, jednym z pierwszych 

węzłowych aktów prawnych był dekret PKWN z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla 

faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością 

cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego, czyli tzw. sierpniówka1289. 

Wprowadzał on drakońskie kary za przestępstwa w nim wyszczególnione, polegające na 

współpracy z niemieckim okupantem1290. 

 
1287 Uchwała SN z dnia 2 czerwca 1945 r., K 11/45, PiP 1946, nr 1, s. 97–101. 
1288 Zarówno art. 100, jak i 185 KKWP nie miały swojego odpowiednika w k.k. z 1932 r. Wraz z wydaniem 

dwóch istotnych dekretów jeszcze w 1944 r., o których będzie mowa poniżej, przepisy te straciły na znaczeniu i 

nie były stosowane. Ponadto, w razie ujawnienia w stosunku do żołnierzy okoliczności, które by uzasadniały 

ściganie za powyższe przestępstwa, należało podjąć niezbędne kroki w celu ich demobilizacji i przekazania 

właściwemu prokuratorowi sądu specjalnego do dalszego postępowania. Kodeks karny Wojska Polskiego…, s. 

110–111. 
1289 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla 

faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz 

dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz.U. Nr 4, poz. 16, ze zm.). 
1290 Przede wszystkim, już w art. 1, została wprowadzona kara śmierci jako sankcja bezwzględnie oznaczona za 

szereg przestępstw dokonywanych przez niemiecką władzę okupacyjną albo w porozumieniu z nią. 
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Wydanie aktu prawnego o tak surowych represjach miało stanowić stanowczą reakcję 

na wyjątkowo napiętą atmosferę, która panowała wówczas w kraju. Była ona spowodowana 

kumulacją negatywnych emocji w czasie okupacji wobec Niemców i ich współpracowników. 

Wobec tego na pierwszy plan wysunięto zasadę sprawiedliwej odpłaty, aby tego rodzaju 

napięcia znalazły ujście w możliwie szybkiej i surowej odpowiedzialności karnej1291. 

W ramach represyjnego katalogu kar sąd miał obowiązek orzec przepadek całego 

mienia skazanego, a nawet mógł zrobić to w stosunku do majątku jego małżonka i dzieci, z 

wyłączeniem jednak mienia zstępnych przestępcy, które pochodziłoby z ich własnego 

dorobku, spadkobrania lub darowizny, jeśli spadkodawca lub darczyńca nie popełnili czynów 

karalnych w myśl tego dekretu (art. 5 § 1 dekretu PKWN). O wyłączeniu od przepadku 

orzekać miały sądy cywilne w myśl przepisów k.p.c. z 1930 r. o zwolnieniu spod egzekucji 

(art. 5 § 2 dekretu PKWN). Co więcej, na równi z dokonaniem karane były także usiłowanie, 

podżeganie i pomocnictwo (art. 4 dekretu PKWN). W praktyce dekret był kolejnym już – po 

KKWP – aktem normatywnym, który wprowadzał elementy klasycznej konfiskaty, 

obejmującej przecież cały majątek skazanego, a nie tylko przedmioty pozostające w 

materialnym związku z dokonanym przez niego przestępstwem. 

Represyjność powyższego dekretu została w wielu punktach złagodzona w drodze 

jego nowelizacji z dnia 11 grudnia 1946 r., kiedy to wydany został tekst jednolity aktu1292. 

Przede wszystkim zniesiono karalność usiłowania, podżegania i pomocnictwa. Ponadto 

ograniczono przepadek (konfiskatę) mienia jedynie do majątku osoby skazanej, a więc spod 

jego zakresu wyłączono możliwość orzeczenia wobec osób najbliższych. Zabezpieczono przy 

tym prawa majątkowe osób trzecich, a także wyłączono z zakresu zajęcia przedmioty, które 

ex lege nie podlegały egzekucji. Z drugiej strony uzupełniono przepis o nieważność wszelkich 

czynności prawnych, które by zmierzały do uchronienia majątku od przepadku (art. 7 pkt b 

dekretu PKWN). 

Nie mniej istotną zmianą, którą wprowadzała powyższa nowelizacja, była możliwość 

zastosowania przez sąd nadzwyczajnego złagodzenia kary ze względu na okoliczności czynu 

 
1291 A. Pasek, Przestępstwa okupacyjne w polskim prawie karnym z lat 1944–1956, Wrocław 2002, s. 161. 
1292 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1946 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych 

zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (t.j. Dz.U. Nr 69, 

poz. 377). 
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lub osobę sprawcy, jeżeli ten przedsięwziął swe działanie lub dopuścił się zaniechania pod 

wpływem groźby, rozkazu lub nakazu (art. 5 dekretu o PKWN)1293. 

Mimo to SN, w wyroku z dnia 14 maja 1947 r., skonstatował represyjną i 

rozszerzającą interpretację powyższego dekretu. Z jednej strony stwierdził on, że jeśli sąd 

uznał oskarżonego winnym zbrodni przewidzianej w powyższym dekrecie, to miał obowiązek 

orzec utratę wymienionych w tym przepisie praw oraz przepadek (konfiskatę) całego mienia 

skazanego, nie wchodząc przy tym w jakiekolwiek rozważania, czy i w jakiej mierze 

oskarżony te prawa posiada. Ponadto SN stwierdził, że orzeczenie kary dodatkowej 

przepadku (konfiskaty) mienia było obowiązkowe nawet w przypadku wspomnianego 

nadzwyczajnego złagodzenia kary1294. 

Powyższa linia orzecznicza została przełamana dopiero wskutek postanowienia SN z 

dnia 3 lutego 1951 r., gdy skład 7 sędziów dopuścił możliwość odstąpienia od kary przepadku 

(konfiskaty) majątku w warunkach nadzwyczajnego złagodzenia kary, przy jednoczesnym 

skazaniu sprawcy na karę terminowego pozbawienia wolności1295. W rzeczywistości jednak 

już wcześniej sądy decydowały się na szerokie stosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary, 

odstępując od ustawowego obowiązku stosowania przepadku (konfiskaty) mienia. W ten 

sposób pewnego rodzaju automatyzm kary dodatkowej, który został narzucony przez 

ustawodawcę, doprowadził w praktyce do swego rodzaju „omijania” przez sądy, stosujące 

nadzwyczajne złagodzenie kary, materialnych dyspozycji karnych „sierpniówki” celem 

uniknięcia rażącej niesprawiedliwości orzeczeń1296. 

Ponieważ do przestępstw przewidzianych w tym dekrecie zastosowanie miały 

przepisy części ogólnej k.k. z 1932 r., to utrzymany został klasyczny przepadek przedmiotów 

i narzędzi z art. 50 k.k. z 1932 r. (art. 6). Warto dodać, że „sierpniówka” obejmowała 

 
1293 W dniu 3 kwietnia 1948 r. miała miejsce kolejna nowelizacja tego dekretu, która w art. 5 § 3 wprowadziła 

możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary, ale tylko w przypadku art. 1 pkt 2, jeśli zachodziły „szczególne 

okoliczności łagodzące”. Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o 

wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością 

cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz.U. Nr 18, poz. 124). 
1294 Wyrok SN z dnia 14 maja 1947 r., K 390/47, PiP 1947, nr 12, s. 142. Zob. też Postanowienie SN z dnia 27 

kwietnia 1950 r., Ko 81/50, DPP 1950, nr 8–9, s. 90. 
1295 Postanowienie SN z dnia 3 lutego 1951 r., II K 1216/50, PiP 1951, nr 5–6, s. 1032. 
1296 Stanisław Pławski był zdecydowanym przeciwnikiem kary przepadku (konfiskaty) majątku nawet w 

warunkach funkcjonowania nowego ustroju socjalistycznego. Pisał on: „Kara ta bynajmniej nie jest karą, która 

by sprawcę wychowała. Słuszna myśl ukarania sprawcy przez uszczuplenie jego majątku może być 

urzeczywistniona przez stosowanie kary grzywny. Natomiast przepadek majątku w naszym ustroju dotyczy 

przede wszystkim chłopów i jest zazwyczaj dolegliwością stosowaną do rodziny przestępcy. Jaskrawym tego 

przykładem jest orzekanie kary przepadku majątku obok kary śmierci. Dlatego też należałoby rozważyć 

celowość pozostawienia w naszym prawie tego środka karnego, który trudno pogodzić z założeniami 

humanizmu socjalistycznego, leżącego u podstaw naszego prawa”. S. Pławski, Zagadnienie kar dodatkowych i 

skutków skazania, NP 1958, nr 1, s. 16, 23. 
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wszystkie przestępstwa popełnione w okresie od 1 września 1939 r. do 9 maja 1945 r. (art. 9), 

a więc naruszała podstawową zasadę nieretroaktywności prawa. 

 

Kolejnym aktem prawnym, który znajdował zastosowanie w warunkach powojennych, 

tym razem istotnym z gospodarczego punktu widzenia, był dekret PKWN z dnia 25 

października 1944 r. o zwalczaniu spekulacji wojennej1297. W pewnym sensie nawiązywał on 

do podobnych aktów międzywojennych, które zostały już wcześniej przedstawione, jednak 

jego represyjność była wyraźnie większa. 

Za złamanie przepisów tego dekretu lub rozporządzeń i zarządzeń wydanych na jego 

podstawie można było orzec przepadek przedmiotów lub narzędzi, będących przedmiotami 

czynności wykonawczej (art. 11). Ponadto ta sama kara mogła być orzeczona za świadome 

żądanie nadmiernych cen lub świadczeń wzajemnych1298, jak również dopuszczanie się 

nieuczciwych machinacji, które mogły utrzymać zwyżkę cen przedmiotów powszechnego 

użytku (art. 14 ust. 2). Co ważniejsze, sąd obok tego klasycznego przepadku mógł orzec 

„przepadek”, a w praktyce – konfiskatę majątku skazanego (art. 16 ust. 1 pkt b)1299. 

Podczas gdy obie powyższe formy zajęcia były fakultatywne, stawały się one 

obligatoryjne w sytuacji, w której sprawca wyrządził szczególnie ciężką szkodę interesom 

publicznym w czasie wojny lub w wyjątkowych okolicznościach wojną wywołanych albo 

spowodował zaburzenie spokoju publicznego (art. 14 ust. 2). Wówczas ta niezwykle przecież 

dotkliwa represja majątkowa była połączona z karą zasadniczą dożywotniego pozbawienia 

wolności albo z karą śmierci wraz z obowiązkiem ogłoszenia wyroku w pismach (art. 16 ust. 

1 pkt c)1300. 

 

Kolejnym, bardzo istotnym, z ustrojowego punktu widzenia, aktem prawnym 

wydanym przez władzę ludową był dekret PKWN z dnia 30 października 1944 r. o ochronie 

 
1297 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 25 października 1944 r. o zwalczaniu 

spekulacji wojennej (Dz.U. Nr 9, poz. 49, ze zm.). 
1298 Czyli takich, które przekraczały koszty produkcji lub nabycia z doliczeniem godziwego zysku, przyjętego w 

takim handlu według zasad uczciwego obrotu (art. 12 w zw. z art. 13 ust. 1). 
1299 Kolejny raz uwidacznia się brak ścisłej terminologii językowo-jurydycznej ze strony ustawodawcy w tym 

zakresie. 
1300 Należy zastanowić się, czy w takim wypadku stosowanie przez ustawodawcę kumulatywnej kary 

dodatkowej w postaci przepadku przedmiotów lub narzędzi, których przestępstwo dotyczyło oraz zajęcia całości 

majątku skazanego ma w ogóle sens, skoro de facto druga sankcja swym zakresem pochłaniała w całości tę 

pierwszą. 
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Państwa1301. Istotny wpływ na jego powstanie miał Józef Stalin, który naciskał na polskich 

komunistów, aby ci przyspieszyli przeobrażenia ustrojowe i skuteczniej likwidowali „wroga 

klasowego”. Towarzyszyła temu szeroka ofensywa, podczas której w prasie i na wielu 

wiecach domagano się oddania „wrogów narodu” pod sąd1302. 

Dekret ten był bardzo represyjny i w 11 artykułach określał typy przestępstw, za które 

przewidywał karę więzienia lub (albo) karę śmierci. Miało to o tyle istotne znaczenie, że w 

razie skazania na karę śmierci sąd obligatoryjnie orzekał przepadek (konfiskatę) całego 

mienia, a w innych przypadkach miał jedynie taką możliwość (art. 13). 

Co więcej, w ten sam sposób penalizowane było także posiadanie wiadomości o 

popełnieniu lub nawet przygotowaniu do tych przestępstw i nieprzekazanie ich stosownym 

władzom (art. 11). W praktyce oznaczało to nałożenie na społeczeństwo obowiązku 

donosicielstwa, z którego, w przeciwieństwie do aktów przedwojennych, nie wyłączono ani 

duchownych, ani osób najbliższych. Celem bowiem było możliwie szerokie represjonowanie 

osób nie tylko zaangażowanych czynnie w działalność „antypaństwową”, lecz także ich 

najbliższych. Usiłowano przy tym rozbić więzy rodzinne, działając na wzór radziecki1303. 

Do tych regulacji odniósł się Wacław Barcikowski, Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego w latach 1949–1956, pisząc w swych wspomnieniach: „Ogarniało mnie 

przerażenie, kiedy na jedenaście przepisów o ochronie państwa zagrożonych sankcją karną, 

spotykałem jedenaście kar śmierci. Obojętne, czy istniały gdziekolwiek tego rodzaju przepisy 

– nie miały one nic wspólnego z demokracją, z ludzkim stosunkiem człowieka do 

człowieka”1304. 

Dekret ten ponadto w jawny sposób naruszał zasadę nieretroaktywności prawa, gdyż 

obejmował czyny popełnione od dnia 15 sierpnia 1944 r. (art. 18). Ponadto obejmował osoby 

cywilne jurysdykcją sądów wojskowych, a ściganie przestępstw pozostawił w gestii organów 

bezpieczeństwa publicznego oraz prokuratorów wojskowych (art. 16). 

 

 
1301 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 października 1944 r. o ochronie Państwa 

(Dz.U. Nr 10, poz. 50). 
1302 A. Lityński, Podstawy prawa terroru. O niektórych zmianach w prawie karnym pierwszej dekady Polski 

Ludowej, [w:] Z dziejów sądów i prawa, red. A. Lityński, Katowice 1992, s. 116–117. 
1303 P. Kładoczny, Kilka uwag na temat dekretu z 30 października 1944 r. o ochronie Państwa, [w:] Prawo karne 

w okresie stalinizmu, red. G. Rejman, Warszawa 1999, s. 155–156. 
1304 W. Barcikowski, W kręgu prawa i polityki. Wspomnienia z lat 1919–1956, Katowice 1988, s. 148. 
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W dniu 4 listopada 1944 r. PKWN wydał dekret o środkach zabezpieczających w 

stosunku do zdrajców Narodu, za które uznawane były osoby deklarujące w okresie okupacji 

przynależność do narodowości niemieckiej lub pochodzenia niemieckiego i korzystające z 

tego tytułu z praw i przywilejów z tym związanych (art. 1)1305. Osoby te należało zatrzymać, 

umieścić „na czas nieoznaczony” w miejscu odosobnienia (obozie) i poddać przymusowej 

pracy. Ponadto ich majątek, a także majątek członków rodziny z nimi żyjących, podlegał 

konfiskacie na rzecz Skarbu Państwa, jednakże z zastrzeżeniem praw osób trzecich (art. 

3)1306. 

Postanowienie w tym zakresie wydawał, na wniosek prokuratora, specjalny sąd karny 

na posiedzeniu niejawnym (art. 5), od którego postanowień nie przysługiwały żadne środki 

odwoławcze (art. 2 ust. 4). Skład orzekający miał możliwość wyłączyć dobra członków 

rodziny skazanego spod konfiskaty, jeżeli z całokształtu stosunków życiowych wynikało, że 

nie pozostawali oni w faktycznej wspólnocie małżeńskiej bądź rodzinnej „zdrajcy Narodu”, a 

co do nich samych nie zachodziły okoliczności przewidziane w art. 1 tego dekretu (art. 6). 

Ponadto jeżeli ktoś usuwał majątek lub jego część spod konfiskaty, podżegał lub 

pomagał sprawcy w tym procederze, ten podlegał karze dożywotniego pozbawienia wolności 

albo karze śmierci oraz dodatkowo utracie praw publicznych i obywatelskich praw 

honorowych (art. 7). 

Do powyższego dekretu ministrowie sprawiedliwości, bezpieczeństwa publicznego 

oraz gospodarki narodowej i finansów, którzy byli odpowiedzialni za jego wykonanie (art. 9), 

wydali rozporządzenie z dnia 30 listopada 1944 r. o środkach zabezpieczających w stosunku 

do „zdrajców Narodu”1307. Zgodnie z nim zatrzymaniu nie podlegały osoby małoletnie, a więc 

poniżej 13. roku życia (§ 1 ust. 2). Władze bezpieczeństwa publicznego miały za zadanie 

tymczasowo zabezpieczyć majątek zatrzymanego i żyjących z nim członków rodziny (§ 1 ust. 

3). Zajęty majątek ruchomy przechodził pod tymczasowy dozór miejscowej rady narodowej 

lub osoby przez nią wskazanej; jeżeli jednak ze względów bezpieczeństwa było to 

 
1305 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o środkach 

zabezpieczających w stosunku do zdrajców Narodu (Dz.U. Nr 11, poz. 54). 
1306 Aleksandra Flatau-Kowalska, niewątpliwa apologetka nowo tworzonego systemu prawno-politycznego na 

ziemiach polskich, tak uzasadniała ten, wątpliwy w swej istocie, środek zapobiegawczy: „Nie było wówczas 

innej, doraźnej możliwości zapobieżenia ucieczce tych osób, przestrzeganie zaś przepisów proceduralnych […] 

było w obliczu ówczesnej sytuacji wojennej, jak również wobec stosunkowej masowości zjawiska, niewątpliwie 

zbyt skomplikowane”. A. Flatau-Kowalska, op. cit., s. 302.  
1307 Rozporządzenie Kierowników Resortów: Sprawiedliwości, Bezpieczeństwa Publicznego oraz Gospodarki 

Narodowej i Finansów z dnia 30 listopada 1944 r. w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu 

Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r., o środkach zabezpieczających w stosunku do zdrajców 

Narodu (Dz.U. Nr 14, poz. 75). 
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niemożliwe, wówczas należało go przewieźć do magazynów skarbowych (§ 2 ust. 3). Z kolei 

nieruchomości oraz przedsiębiorstwa handlowe i przemysłowe były oddawane wyłącznie 

miejscowej radzie narodowej (§2 ust. 3 pkt 4). Do wykonania postanowienia sądu specjalnego 

w przedmiocie konfiskaty właściwy był odpowiedni urząd skarbowy (§ 5 ust. 1). 

W sytuacji wyłączenia określonych składników majątkowych spod zajęcia, a także w 

razie rehabilitacji skazanego, zwrot zajętego majątku pozostawał również w gestii właściwego 

urzędu skarbowego (§ 7 ust. 1). W momencie, gdy nie istniała możliwość zwrotu 

skonfiskowanych dóbr, osoby pokrzywdzone otrzymywały ich równowartość (§ 7 ust. 2). 

 

Politykę wymierzoną w „antypolskie” i „proniemieckie” działania kontynuowała 

ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich 

elementów1308. Z jednej strony, w rozdziałach 1. i 2., dawała ona możliwość rehabilitacji osób 

wcielonych do 3. i 4. grupy niemieckiej listy narodowej (Volkslisty), jeżeli zostało to 

dokonane pod przymusem, mimo zachowania przez nich polskiej odrębności narodowej (art. 

1). Z drugiej jednak strony ustawa, w rozdziale 3., określała warunki opisu i zajęcia majątków 

położonych na obszarach Polski, włączonych siłą do Niemiec, oraz na terenie dawnego 

Wolnego Miasta Gdańska. Dotyczyło to: obywateli Rzeszy Niemieckiej; osób narodowości 

niemieckiej bez względu na ich przynależność państwową (poza osobami należącymi do 3. i 

4. grupy niemieckiej listy narodowej); obywateli polskich wpisanych przez byłe władze 

okupacyjne niemieckie do 1. lub 2. grupy; obywateli polskich, którzy na terenach 

Generalnego Gubernatorstwa lub województwa białostockiego zadeklarowali swoją 

przynależność do narodowości niemieckiej lub swoje pochodzenie niemieckie, lub też 

faktycznie korzystali z praw i przywilejów z tytułu przynależności do narodowości 

niemieckiej lub pochodzenia niemieckiego; obywateli polskich wpisanych do 3. grupy, co do 

których byłe okupacyjne władze niemieckie zrzekły się odwołania ich niemieckiej 

przynależności państwowej. Z osobami tymi byli zrównani ci, którzy nie mogli przedstawić 

żadnego dowodu osobistego, wydanego przez byłe władze okupacyjne niemieckie, lub 

zastępczego dowodu tożsamości (art. 21). Wszelkie umowy, których celem miało być 

 
1308 Ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów (Dz.U. Nr 17, 

poz. 96, ze zm.). 
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przeniesienie własności, obciążenie jej czy rozporządzenie nią w jakikolwiek sposób czy pod 

jakimkolwiek tytułem, były nieważne z mocy prawa (art. 23)1309. 

 

W dniu 2 sierpnia 1945 r., w celu, jak to określono, upamiętnienia rocznicy powstania 

PKWN oraz utworzenia Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (TRJN), udzielono 

sprawcom wybranych przestępstw, popełnionych przed dniem 22 lipca 1945 r., amnestii na 

zasadach przewidzianych w wydanym dekrecie1310. Puszczało się w niepamięć i przebaczało 

m.in. przestępstwa należące do właściwości sądów wojskowych, za które ustawa 

przewidywała, niezależnie od kar dodatkowych, do 10 lat pozbawienia wolności (art. 2 ust. 

1). Puszczano w niepamięć również występki, należące do właściwości sądów powszechnych, 

za które groziły do 2 lat pozbawienia wolności lub grzywna (art. 2 ust. 3), a także 

wykroczenia (art. 2 ust. 4), wykroczenia skarbowe (art. 2 ust. 5) oraz występki skarbowe i 

przestępstwa podatkowe, za które ustawa przewidywała do 5 tys. zł grzywny (art. 2 ust. 6). 

Amnestii warunkowej podlegały również niektóre przestępstwa z dekretu o ochronie Państwa 

oraz KKWP (art. 3). 

W przypadkach określonych w art. 2 i 3 postępowanie karne nie było wszczynane, a 

wszczęte podlegało umorzeniu. Darowano kary w całości lub w części niewykonane, jak 

również utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz nieściągnięte koszty 

procesowe. Podlegało jednak wykonaniu prawomocne orzeczenie co do przepadków 

przedmiotów i narzędzi przestępstwa i przepadku (konfiskacie) mienia. Należało także orzec 

przepadek przedmiotów i narzędzi przestępstwa, mienia pochodzącego z przestępstwa lub 

mienia, którego posiadanie było zakazane (art. 4). 

Z drugiej jednak strony utrzymano w mocy karalność przestępstw: podlegających 

właściwości specjalnych sądów karnych (art. 7 § 2 pkt 1), określonych w ustawie z dnia 6 

maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów (art. 7 § 2 pkt 2), z 

art. 11, 12 i 14 dekretu PKWN z dnia 25 października 1944 r. o zwalczaniu spekulacji i 

lichwy wojennej (art. 7 § 2 pkt 8)  – a więc tych, które dawały możliwość lub obligowały sąd 

do orzeczenia klasycznego przepadku mienia oraz konfiskaty majątku1311. 

 
1309 Więcej na temat powojennego ustawodawstwa dotyczącego przejmowania majątków poniemieckich oraz 

praktyki jego stosowania przez władze Polski Ludowej zob. S. Krülle, Die Konfiskation deutschen Vermögens 

durch Polen, t. 1, Die Enteignungsmaßnahmen, Bonn 1993, s. 23–93. 
1310 Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o amnestii (Dz.U. Nr 28, poz. 172, ze zm.). 
1311 Bardzo podobne w tym zakresie były założenia ustawy z dnia 22 lutego 1947 r. o amnestii (Dz.U. Nr 20, 

poz. 78). Więcej na temat faktycznych motywów i praktycznej realizacji obu ustaw amnestyjnych przez organy 
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W dniu 16 listopada 1945 r. zostały wydane trzy ważne akty prawne, które w istotny 

sposób odnosiły się do kwestii przepadku i konfiskaty. Pierwszym z nich był dekret o 

przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa1312. 

Nieprzypadkowo wszedł on w życie z dniem 17 grudnia 1945 r., gdy władze Polski Ludowej 

zniosły stan wojny. Ponieważ część przepisów dekretu o ochronie Państwa zawierała zwrot 

„kto w czasie wojny”, stały się one w dużej mierze martwe. Zaistniała zatem konieczność 

wydania nowego aktu prawnego1313. 

Katalog kar pozostał bardzo podobny do choćby „sierpniówki”, również w zakresie 

stosowania przepadku i konfiskaty. Nadal w razie skazania na karę śmierci cały majątek 

sprawcy był obligatoryjnie zajmowany (art. 34 ust. 1) i przechodził na rzecz Skarbu Państwa 

(art. 34 ust. 4). W przypadku orzeczenia kary więzienia przepadek (konfiskata) był 

fakultatywny i dotyczył albo całego majątku przestępcy, albo jego określonej części (art. 34 

ust. 2). Podobnie, względem poprzednich aktów prawnych, w przypadku skazania na karę 

więzienia albo karę śmierci sąd mógł orzec przepadek (konfiskatę) majątku osób 

pozostających ze skazanym w faktycznej wspólnocie małżeńskiej lub rodzinnej, z 

wyłączeniem jednak majątku tych osób, który pochodził z ich dorobku własnego, spadku albo 

darowizny (art. 34 ust. 3). 

Dekret ten został zastąpiony przez dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach 

szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, który obowiązywał od 12 lipca 

1946 r. aż do końca 1969 r., gdy zaczął obowiązywać nowy kodeks karny, dlatego też 

nazywany był małym kodeksem karnym1314. Zakres dekretu obejmował większą liczbę 

czynów zabronionych. Przewidziano w nim również zaostrzenie kar za część z nich. Została 

utrzymana pewnego rodzaju fikcja w postaci zawieszenia, a nie uchylenia odpowiednich 

przepisów k.k. z 1932 r. (art. 68 m.k.k.) motywowana tytułowym „okresem odbudowy 

państwa”1315. Ówcześnie optyka była jednak zupełnie inna. Wypowiedzieli się w tej sprawie 

 
bezpieczeństwa publicznego zob. P. Gasztold-Seń, Problemy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w 

przygotowaniu i realizacji amnestii 1945 i 1947 r., [w:] Komunistyczne amnestie lat 1945–1947 – drogi do 

„legalizacji” czy zagłady?, red. W.J. Muszyński, Warszawa 2012, s. 45–82. 
1312 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy 

Państwa (Dz.U. Nr 53, poz. 300, ze zm.). 
1313 Z.A. Ziemba, Prawo przeciwko społeczeństwu. Polskie prawo karne w latach 1944–1956, Warszawa 1997, 

s. 142. 
1314 Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy 

Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 192, ze zm.) – dalej: m.k.k. 
1315 Z.A. Ziemba, op. cit., s. 149–150. 
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Gustaw Auscaler i Władysław Wolter, którzy upatrywali w tym „tendencji prawicowego 

odchylenia w PPR i prawicy PPS”, pisząc: 

„Stwarza się więc złudzenie, że skoro dekret obowiązuje tylko w okresie odbudowy 

państwa, to z czasem wróci się do normalnych przepisów kodeksowych. Nowe 

ustawodawstwo służące nowemu ustrojowi zostało przedstawione jako coś chwilowego, 

wyjątkowego, normą zaś miały być odpowiednie przepisy z r. 1932. […] Nikt jednak już nie 

wątpi, że nie ma powrotu od tych przepisów do k.k. z r. 1932. Istnieje jedynie droga do lepiej 

jeszcze chroniących interesy rewolucji przepisów nowego socjalistycznego kodeksu 

karnego”1316. 

Względem poprzedniego dekretu rozszerzono przypadki, w których orzeczenie 

przepadku (konfiskaty) całego mienia skazanego stawało się obligatoryjne. Poza skazaniem 

na karę śmierci było to również dożywotnie więzienie, a także dokonanie przestępstwa z art. 1 

§ 31317 oraz art. 16 § 1 m.k.k. (art. 49 § 1 m.k.k.)1318 W momencie wymierzenia łagodniejszej 

kary więzienia orzeczenie przepadku (konfiskaty) majątku skazanego lub określonego 

przedmiotu majątkowego było uzależnione od uznania sądu (§ 2)1319. Mieczysław Siewierski 

uzupełniał, że sankcja ta mogła zatem obejmować albo cały majątek sprawcy, albo określony 

przedmiot majątkowy np. pewną nieruchomość czy też wszystkie przedmioty objęte 

zabezpieczeniem ustanowionym w trybie określonym w kodeksie postępowania karnego1320. 

SN, w wyroku z dnia 10 grudnia 1960 r., orzekł, iż w razie skazania za przestępstwo z 

art. 38 m.k.k. (płatna protekcja), a więc popełnionego z chęci zysku, sąd „nie może nie uznać 

za celowe orzeczenie powyższych kar dodatkowych”, jednak powinien dostatecznie 

uzasadnić swoje stanowisko1321. Co nie mniej istotne, zgodnie z wyrokiem SN z dnia 12 lipca 

1961 r., zastosowanie tych kar dodatkowych powinno opierać się nie na przepisach k.k. z 

1932 r., lecz właśnie m.k.k., stanowiących lex specialis względem międzywojennej 

kodyfikacji1322. 

 
1316 G. Auscaler, W. Wolter, Prawo karne, [w:] Dziesięciolecie prawa Polski Ludowej (1944–1954). Zbiór 

studiów, red. L. Kurowski, Warszawa 1955, s. 28. 
1317 Dopuszczenie się gwałtownego zamachu na jednostkę polskich lub sprzymierzonych sił zbrojnych oraz 

funkcjonariusza publicznego, czego wynikiem jest śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała albo dopuszczenie się 

gwałtownego zamachu przy użyciu broni. 
1318 Branie udziału w związku albo udzielanie mu pomocy lub jego członkom, którzy gromadzą broń. 
1319 Sąd miał możliwość orzeczenia także utraty przez sprawcę praw publicznych i obywatelskich praw 

honorowych. 
1320 M. Siewierski, Mały kodeks karny. Komentarz i orzecznictwo, Łódź 1949, s. 83. 
1321 Wyrok SN z dnia 10 grudnia 1960 r., I K 542/60, OSNPG 1961, nr 3, poz. 55. 
1322 Wyrok SN z dnia 12 lipca 1961 r., III K 388/61, OSNPG 1961, nr 10, poz. 133. 
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Witold Bogucki uważał, że przymusowa konfiskata majątku w przypadku skazania na 

najsurowsze przewidziane kary była motywowana tym, że w przeciwnym wypadku 

niemoralnym było wytworzenie sytuacji, w której sankcja stanowiłaby czynnik wzbogacający 

członków rodziny skazanego. Rozszerzenie obligatoryjnej konfiskaty na skazania za 

przestępstwa z art. 1 § 3 oraz art. 16 § 1 m.k.k. autor uzasadniał tym, że ludzie dopuszczający 

się „bratobójczych mordów” czy też biorący udział w „bandach terrorystycznych” powinni 

być pozbawieni całego majątku, który bardzo często był źródłem finansowania tych 

przedsięwzięć, a ponadto stanowił niejako przedmiot służący do popełnienia przestępstwa. 

Bogucki konstatował, że groźba odebrania całego mienia mogła odnosić lepszy skutek 

prewencyjny niż zagrożenie pozbawieniem sprawcy wolności1323. 

Z kolei inne znowelizowane przepisy szły w zupełnie odwrotną, mniej represyjną 

stronę, bowiem przy wykonywaniu przepadku (konfiskaty) chroniono majątek osób trzecich 

(art. 49 § 4 m.k.k.). Miały one bowiem prawo zaspokoić swoje roszczenia ze 

skonfiskowanego mienia skazanego. Bogucki podawał przykład, zgodnie z którym gdy sąd 

zajął przedsiębiorstwo, wierzyciele mogli uzyskać swoje roszczenia, a na rzecz Skarbu 

Państwa przechodził majątek pozostały po tych spłatach. Z drugiej jednak strony państwo nie 

odpowiadało za długi skonfiskowanego mienia ponad jego wartość1324. Innym złagodzeniem 

poprzedniego dekretu było pozostawienie poza zakresem konfiskaty przedmiotów 

wyłączonych z mocy prawa spod egzekucji (art. 49 § 5 m.k.k.). Były one określone w art. 570 

k.p.c. z 1930 r.1325 

 

Drugim aktem prawnym, wydanym w dniu 16 listopada 1945 r., był dekret o 

postępowaniu doraźnym, który umożliwiał w tym trybie karanie m.in. niektórych powyższych 

przestępstw z małego kodeksu karnego (art. 1 ust. 2)1326. Głównym celem dekretu było 

przyspieszenie postępowania (art. 15), jak również zwiększenie represji poprzez 

wprowadzenie obowiązkowego aresztu tymczasowego (art. 9). 

 
1323 Mały kodeks karny (znowelizowany). Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie 

niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa. Z objaśnieniami i przepisami związkowymi, oprac. W. Bogucki, 

Warszawa 1946, s. 64. 
1324 Ibidem, s. 65. 
1325 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego 

(Dz.U. Nr 83, poz. 651, ze zm.) – dalej: k.p.c. z 1930 r. 
1326 Dotyczyło to art. 22, 23 i 29 ust. 1. dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o postępowaniu doraźnym (Dz.U. Nr 

53, poz. 301, ze zm.). 
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W zakresie systematyki kar, ujmowanej w korelacji z m.k.k., wprowadzono 

minimalny wymiar kary więzienia w wysokości 1 roku (art. 2 ust. 1 pkt c). W praktyce miało 

to znaczenie wobec art. 23 i 29 m.k.k., które nie określały ustawowego wymiaru dolnej 

granicy kary więzienia, a więc, zgodnie z k.k. z 1932 r., wynosiła on 6 miesięcy. A zatem, w 

warunkach powyższego dekretu, doszło do zaostrzenia odpowiedzialności karnej w tym 

wymiarze, choć kwestia materialnoprawnego statusu przepadku (konfiskaty) i jego regulacji 

pozostała tutaj zasadniczo bez zmian1327. 

 

Trzecim istotnym aktem prawnym, wydanym w dniu 16 listopada 1945 r., był dekret o 

utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem 

Gospodarczym (Komisja Specjalna), która funkcjonowała aż do 1954 r.1328 Na temat tego 

organu powstały już liczne opracowania1329, dlatego należy skupić się przede wszystkim na 

jego działalności w kontekście zakresu przedmiotowego tej rozprawy. Z tej perspektywy 

istotne było wyposażenie Komisji Specjalnej w dodatkowe kompetencje, co nastąpiło w 

drodze dekretu z dnia 14 maja 1946 r.1330 

I tak, zgodnie z powyższą nowelizacją, dekret uzupełniono o 4 artykuły, z których art. 

103 przewidywał możliwość orzeczenia przez Komisję Specjalną klasycznego przepadku 

przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa przedmiotów stanowiących własność sprawcy, 

pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa lub narzędzi, które służyły lub były 

przeznaczone do jego popełnienia. 

Wymierzenie tej kary dodatkowej następowało na wniosek właściwej delegatury, 

który musiał zawierać dokładne oznaczenie przedmiotu, jak również przesłanki uzasadniające 

jego przepadek. Komisja mogła jednak samodzielnie zdecydować o zastosowaniu tej kary 

nawet bez stosownego wniosku, jeżeli uważała, że istniały ku temu ustawowe warunki. Przed 

 
1327 Należy jednocześnie nadmienić, że powyższy dekret został istotnie znowelizowany już w połowie 

następnego roku. Skutkiem tego było przede wszystkim przekazanie spraw sądownictwu wojskowemu, jak 

również znaczne rozszerzenie zakresu stosowania postępowania doraźnego w stosunku do przestępstw z m.k.k. 

Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o przystosowaniu przepisów o postępowaniu doraźnym do postępowania przed 

sądami wojskowymi (Dz.U. Nr 30, poz. 194).  
1328 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do walki z 

nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym (Dz.U. Nr 53, poz. 302). 
1329 W zakresie obszernej bazy dokumentów z funkcjonowania tego organu zob. Komisja Specjalna do Walki z 

Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945–1954. Wybór dokumentów, oprac. D. Jarosz, T. Wolsza, 

Warszawa 1995. W kontekście ewolucji przepisów i kompetencji Komisji Specjalnej zob. M. Fajst, Przepisy 

prawne regulujące funkcjonowanie Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 

(1945–1955), [w:] Prawo karne w okresie stalinizmu, red. G. Rejman, Warszawa 1999. 
1330 Dekret z dnia 14 maja 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania 

Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym (Dz.U. Nr 23, poz. 149). 
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wydaniem wniosku o przepadek powinno nastąpić właściwe zabezpieczenie danych 

przedmiotów. Po wydaniu przez Komisję Specjalną orzeczenia o przepadku, zajęte rzeczy 

były przekazywane Skarbowi Państwa w trybie właściwym dla postępowania sądowego albo 

też właściwe czynności były dokonywane przez Okręgowe Urzędy Likwidacyjne, które 

działały na podstawie instrukcji uzgodnionej przez Główny Urząd Likwidacyjny z Biurem 

Wykonawczym Komisji Specjalnej1331. 

 

Igor Andrejew ocenił ideologiczne motywy wprowadzenia do polskiego systemu 

prawa karnego powyższych trzech dekretów w następujący sposób: „Doświadczenie 

radzieckie […] uczy również tego, że w okresie ostrej walki z kontrrewolucyjnym oporem 

obalonych klas socjalistyczne prawo karne powinno być całym swym ostrzem wymierzone 

przeciwko zbrodniom kontrrewolucyjnym […]. Z tego doświadczenia korzysta w całej pełni 

nasze prawo karne”1332. 

 

Ważnym aktem prawnym, który dokonywał nacjonalizacji przedsiębiorstw 

położonych na terenie państwa polskiego, była ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na 

własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej1333. Różnicowano jednak 

majątek1334 pochodzenia niemieckiego oraz dezerterów (art. 2 ust. 1) od polskiego przemysłu 

(art. 3 ust. 1). W przeciwieństwie do drugiego, ten pierwszy przechodził bowiem na rzecz 

państwa bez odszkodowania. 

Co więcej, w przepisach karnych określono penalizację czynów polegających na 

usuwaniu, ukrywaniu lub uszkadzaniu majątku, który podlegał przejęciu na rzecz Skarbu 

Państwa (art. 9 ust. 1). Sprawca tego przestępstwa podlegał karze więzienia w wymiarze do 5 

lat, grzywnie w wysokości do 10 mln zł, a także obligatoryjnej konfiskacie przedmiotu 

przestępstwa (art. 9 ust. 2). Wydaje się, że ostatnia kara jest tutaj zbędna ze względu na fakt, 

iż w każdym razie majątek ten i tak podlegał zajęciu, a jego tryb wykonania miał przy tym 

drugorzędne znaczenie. 

 
1331 Z. Macheta, Orzeczenia o przepadku w Komisji Specjalnej, [w:] Komisja Specjalna do walki z nadużyciami i 

szkodnictwem gospodarczym (7 XII 1945–7 XII 1946), oprac. Komisja Specjalna do walki z nadużyciami i 

szkodnictwem gospodarczym, Warszawa 1946, s. 36. 
1332 I. Andrejew, L. Lernell, J. Sawicki, Prawo karne Polski Ludowej. Wiadomości ogólne, Warszawa 1954, s. 

102. 
1333 Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki 

narodowej (Dz.U. Nr 3, poz. 17, ze zm.). 
1334 Ściślej przedsiębiorstw: przemysłowych, górniczych, komunikacyjnych, bankowych, ubezpieczeniowych 

oraz handlowych. 
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Bardzo istotnym aktem prawnym, który kontynuował politykę konfiskacyjną 

względem szeroko pojętego „wroga państwa i narodu”, był dekret z dnia 28 czerwca 1946 r. o 

odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939–1945 r.1335 

Podobnie jak wcześniej, na gruncie tego dekretu, penalizowane było zgłoszenie swojej 

przynależności do narodowości niemieckiej lub uprzywilejowanej przez okupanta w okresie 

wojny (art. 1 § 1). Poza karą zasadniczą więzienia w wymiarze do 10 lat sąd mógł również 

orzec grzywnę, a także kary dodatkowe w postaci utraty praw publicznych i obywatelskich 

praw honorowych oraz przepadku (konfiskaty) całości lub części majątku, a także ogłoszenia 

wyroku skazującego w pismach na koszt skazanego (art. 2 § 1). 

Przepadły majątek przechodził na rzecz Skarbu Państwa z zastrzeżeniem praw osób 

trzecich, nie przenoszących jego wartości. Nie były jednak uwzględniane przy nim prawa 

wynikające z dziedziczenia ustawowego i testamentowego, jak również z dokonanej po 

popełnieniu przestępstwa darowizny. Przepadek nadal nie dotyczył także przedmiotów, które 

były wyłączone z mocy prawa spod egzekucji (art. 2 § 2), a także nieważne były ex lege 

czynności prawne, które zmierzały do udaremnienia procedury zajęcia mienia (art. 2 § 3). 

Czesław Wasilkowski uważał, iż kara dodatkowa przepadku (konfiskaty) mienia 

została wprowadzona z tego powodu, że odstępstwo od narodowości niejednokrotnie było 

motywowane chęcią poprawienia „w występny sposób” sytuacji materialnej „odszczepieńca” 

i zwykle miało na celu zapewnienie mu lepszego położenia gospodarczego względem tych, 

którzy „pozostali wierni swoim obowiązkom obywatelskim”1336. 

Dekret ten wprowadzał możliwość orzeczenia przepadku części albo całości mienia 

tytułem środka zabezpieczającego, rozszerzając jego zakres względem k.k. z 1932 r. Sąd 

mógł bowiem orzec go w sytuacji, gdy sprawca, po dokonaniu czynu zabronionego, zapadł na 

chorobę psychiczną lub zmarł (art. 8 § 1 dekretu). Wasilkowski aprobował ten stan rzeczy, 

twierdząc że byłoby niesłuszne, gdyby spadkobiercy mogli korzystać z owoców przestępstwa 

o tym „specyficznym charakterze”1337. 

 
1335 Dekret z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 

1939–1945 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 237, ze zm.) Wraz z wcześniejszą ustawą oraz dekretem z dnia 8 marca 1946 r. 

o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U. Nr 13, poz. 87, ze zm.), które miały charakter głównie 

cywilistyczny, miały za zadanie szeroką nacjonalizację majątku nieruchomego i ruchomego prywatnych 

właścicieli, głównie ziemskich. 
1336 C. Wasilkowski, Skutki odstępstwa od narodowości w czasie wojny w zakresie praw majątkowych, DPP 

1947, nr 5, s. 34. 
1337 Ibidem. 
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Orzekając w oparciu o przepisy tego dekretu, Sąd Najwyższy wypowiedział się po raz 

pierwszy w sprawie kolizji przepisów części ogólnej kodeksu karnego z 1932 r. z normami 

ustawodawstwa szczególnego. W wyroku z dnia 10 sierpnia 1948 r. uznał, że orzeczenie kar 

dodatkowych, przewidzianych w art. 2 § 1 powyższego dekretu, nie było uzależnione od 

ogólnych przesłanek kodeksowych, lecz od swobodnego uznania sędziowskiego1338. Podobnie 

w wyroku z dnia 3 września 1948 r. SN stwierdził, że nadzwyczajne złagodzenie kary 

zasadniczej nie stanowiło przeszkody do wymierzenia, za złamanie powyższego dekretu, kar 

dodatkowych na podstawie art. 2 § 11339. 

Śliwiński uznał, że gdyby nie funkcjonowały tego rodzaju przepisy szczególne, nie 

byłoby możliwości orzeczenia konfiskaty całego majątku, ponieważ w art. 50 i 85 k.k. z 1932 

r. jej nie przewidziano, gdyż art. 92 k.k. z 1932 r. nie wspominał o tym, że przepisy 

kodeksowe stosowało się odpowiednio czy też analogicznie do ustaw szczególnych1340. 

Z drugiej jednak strony, w toku wykonywania powyższego dekretu, ujawniły się 

liczne nieścisłości. Osoby uniewinnione za odstępstwo od narodowości, które utraciły swój 

majątek, mogły teoretycznie domagać się jego zwrotu, jeżeli nie stały temu na przeszkodzie 

„szczególne względy państwowe i społeczne” (art. 3). Wyrazem tego była choćby uchwała 7 

sędziów SN z dnia 28 maja 1960 r., która dozwalała orzekać o zwolnieniu spod zajęcia 

majątku takiej osoby bez uprzedniego wydawania wyroku lub postanowienia o zaniechaniu 

ściągania w sprawie o przestępstwo z tego dekretu1341. 

Przepis blankietowy art. 24 zobowiązywał Radę Ministrów do wydania 

rozporządzenia określającego warunki i tryb postępowania dotyczącego przyznania takim 

osobom innego majątku spośród mienia, które z mocy ustawy lub orzeczenia sądu przeszło w 

trybie konfiskaty na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli sąd odmówił zwrotu z powyższych 

względów. Akt wykonawczy nigdy jednak nie ujrzał światła dziennego1342. 

 

Wyrazem kontynuacji „antyniemieckiej” linii polityki władz Polski Ludowej było 

wydanie dekretu z dnia 13 września 1946 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób 

narodowości niemieckiej, który był aktem o zdecydowanie wyższym stopniu represyjności 

 
1338 Wyrok SN z dnia 10 sierpnia 1948 r., K 243/48, PiP 1948, nr 12, s. 150. 
1339 Wyrok SN z dnia 3 września 1948 r., K 203/48, OSN(K) 1949, nr 24. 
1340 S. Śliwiński, Polskie prawo…, s. 558. Warto tutaj przywołać obowiązujący wciąż art. 92 k.k. z 1932 r.: 

„Przepisy części ogólnej niniejszego kodeksu stosuje się do zbrodni i występków oraz kar i środków 

zabezpieczających, przewidzianych w innych ustawach, o ile ustawy te nie zawierają przepisów odmiennych”. 
1341 Uchwała SN z dnia 28 maja 1960 r., VI KO 55/59, OSNKW 1960, nr 4, poz. 56. 
1342 A. Pasek, Przestępstwa okupacyjne…, s. 166. 
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niż wspomniana już ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o podobnym tytule1343. Pozbawiał on 

polskiego obywatelstwa osoby, które po ukończeniu 18. roku życia swym zachowaniem 

wykazały „niemiecką odrębność narodową” (art. 1). Ponadto były one przymusowo 

wysiedlane z państwa (art. 3). 

Majątek tych osób podlegał konfiskacie1344, a także traciły one zdolność do 

dziedziczenia i przyjmowania darowizn (art. 5 ust. 1). Zajęte dobra przechodziły na rzecz 

Skarbu Państwa, jednak nadal z wyłączeniem praw osób trzecich, nie przenoszących ich 

wartości. Nie uwzględniano przy tym darowizn, które zostały dokonane po zakończeniu 

wojny (art. 5 ust. 2). W szczególnie uzasadnionych przypadkach można było orzec, że całość 

albo część majątku osoby pozbawionej obywatelstwa przechodziła w równych częściach na 

rzecz niepozbawionych obywatelstwa zstępnych, wstępnych oraz małżonka. Musieli oni 

jednak pozostawać na wyłącznym utrzymaniu osoby, której własność stanowił majątek 

mający ulec konfiskacie (art. 5 ust. 3). 

Co istotne, zarówno o pozbawieniu obywatelstwa polskiego, wysiedleniu z kraju, jak i 

zajęciu dóbr, orzekał organ administracyjny, działający na wniosek organu bezpieczeństwa 

publicznego (art. 7 ust. 1). Dopiero od tej decyzji istniała możliwość skargi do sądu 

okręgowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu stronom (art. 8). 

 

Dekret z dnia 15 listopada 1946 r. o zajęciu majątku państw pozostających z 

Państwem Polskim w stanie wojny w latach 1939–1945 i majątku osób prawnych i obywateli 

tych państw oraz o zarządzie przymusowym nad tymi majątkami stanowił akt prawny o 

bardzo istotnym znaczeniu nie tylko z punktu widzenia prawa karnego, ale również prawa 

międzynarodowego, zarówno publicznego, jak i prywatnego1345. Na jego podstawie majątek 

należący do państw, z którymi państwo polskie pozostawało w stanie wojny w latach 1939–

1945, a także majątek należący do ich obywateli i osób prawnych, położony na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej, ulegał ex lege zajęciu i był poddawany przymusowemu zarządowi 

(art. 1). W oczywisty sposób dotyczyło to przede wszystkim mienia poniemieckiego, 

 
1343 Dekret z dnia 13 września 1946 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób o narodowości niemieckiej 

(Dz.U. Nr 55, poz. 310, ze zm.) 
1344 Choć prawodawca znów niekonsekwentnie używa pojęcia „przepadek”. 
1345 Dekret z dnia 15 listopada 1946 r. o zajęciu majątku państw pozostających z Państwem Polskim w stanie 

wojny w latach 1939-1945 i majątku osób prawnych i obywateli tych państw oraz o zarządzie przymusowym 

nad tymi majątkami (Dz.U. Nr 62, poz. 342, ze zm.). 
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niezależnie czy skonfiskowanego nielegalnie w warunkach wojennych, czy też będącego 

przed wojną w legalnym posiadaniu osób fizycznych czy prawnych1346. 

 

Aktem prawnym przewidującym specyficzną formę przepadku była ustawa z dnia 2 

czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym1347. 

Dotyczyło to przestępstwa, które polegało na żądaniu lub pobieraniu nadmiernych cen lub na 

odmowie sprzedaży posiadanych towarów. Istotną rolę odgrywała w niej wspomniana już 

Komisja Specjalna, która dysponowała szerokimi uprawnieniami. Wśród licznych przepisów 

o charakterze represyjnym przewidziano także możliwość orzeczenia zarówno przepadku 

towarów, których przestępstwo dotyczyło, jak i urządzeń przedsiębiorstwa, stanowiących 

własność oskarżonego (art. 17 ust. B pkt b i c). 

Leszek Lernell, jeden z czołowych przedstawicieli marksistowskiej doktryny prawa 

karnego, zwrócił uwagę na fakt, iż w tym przypadku mieliśmy do czynienia z rzeczami, które 

nie pochodziły z przestępstwa, co w konsekwencji nie wypełniało przesłanek orzekania 

przepadku określonych przez art. 50 § 1 k.k. z 1932 r. Przepadkowi ulegał zatem legalnie 

nabyty towar, będący częścią przedsiębiorstwa, za który żądano lub pobrano zbyt wysoką 

cenę albo którego sprzedaży odmówiono1348. W rzeczywistości kara dodatkowa miała jeszcze 

szerszy charakter, gdyż przepadkowi podlegał cały towar danego rodzaju, który posiadało 

dane przedsiębiorstwo. Jeżeli zatem np. sprawca sprzedał 1 kg cukru po zawyżonej cenie, to 

tracił cały jego zapas1349. 

Podobnie Lernell odnosił się do przepadku urządzeń przedsiębiorstwa, które stanowiły 

własność oskarżonego, twierdząc że pojęcie „urządzeń”, na gruncie art. 50 § 1 k.k. z 1932 r., 

jest szersze niż „narzędzi”1350. Urządzenie oznaczały bowiem zespół akcesoriów, który nie 

tylko służył do sprzedaży, ale też i był z nią związany, np. maszyn, wag itp.1351 Lucjan 

Grabowski uzupełniał, że jedynym ograniczeniem w stosowaniu tej kary był wymóg, aby 

 
1346 Jednocześnie warto zauważyć, że tego rodzaju nacjonalizacja nie dotyczyła majątków obywateli radzieckich, 

gdyż z oczywistych względów polscy komuniści uznawali, że formalnie ZSRR nie znajdował się w tym czasie w 

stanie wojny z Polską. 
1347 Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym 

(Dz.U. Nr 43, poz. 218, ze zm.). 
1348 I. Andrejew, L. Lernell, J. Sawicki, Prawo karne Polski Ludowej. Zarys wykładu części ogólnej, Warszawa 

1950, s. 293. 
1349 P. Fiedorczyk, Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945–1954. 

Studium historyczno prawne, Białystok 2002, s. 265. 
1350 I. Andrejew, L. Lernell, J. Sawicki, Prawo karne Polski Ludowej…, s. 293–294. 
1351 L. Lernell, Przepisy karne o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym, DPP 1947, nr 

11, s. 27. 
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przedmioty podlegające przepadkowi stanowiły własność sprawcy. Niedopuszczalne było 

zatem objęcie tą karą np. urządzeń przez niego dzierżawionych od osoby trzeciej1352. 

 

Jednym z najważniejszych, z punktu widzenia tematu rozprawy, aktów prawnych, 

wydanym w okresie stalinizmu, był dekret z dnia 22 października 1947 r. o przepadku 

majątku1353. Akt ten nie przewidywał żadnych nowych stanów faktycznych, w których można 

by było orzekać przepadek czy konfiskatę mienia. Nie dokonywał on także rozszerzenia 

dotychczasowego zakresu stosowania tych kar. Jego celem było ujednolicenie całości 

zagadnień związanych z przepadkiem i konfiskatą, zarówno z zakresu materialnego, jak i 

procesowego prawa karnego, bowiem kary te orzekano na podstawie różnych ustaw 

pozakodeksowych1354. Co więcej, każdy akt prawny, który operował pojęciem przepadku, 

przyjęty po dacie uchwalenia tego dekretu, odnosił się w tym zakresie właśnie do jego 

przepisów. Działo się tak aż do momentu wejścia w życie nowego kodeksu karnego, co 

nastąpiło 1 stycznia 1970 r. 

Na wstępie warto nadmienić, że już na podstawie pierwszych przepisów można 

wywnioskować, iż w rzeczywistości akt ten dotyczył sposobu wykonywania jedynie kary 

dodatkowej przepadku całości albo części majątku oraz jej zabezpieczenia (art. 1 ust. 1). Nie 

obejmował on bowiem klasycznego przepadku przedmiotów, pochodzących bezpośrednio lub 

pośrednio z przestępstwa i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, 

jak również nie znajdował zastosowania w przypadku postępowania skarbowego (art. 1 ust. 

2)1355. W związku z tym należałoby stwierdzić, że prawodawca kolejny raz, posługując się 

pojęciem przepadku, w praktyce miał na myśli konfiskatę wykraczającą poza materialny 

związek tej kary z przestępstwem1356. 

 
1352 L. Grabowski, Ustawa o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym. Tekst – 

komentarz, przepisy związkowe, Poznań 1947, s. 35. 
1353 Dekret z dnia 22 października 1947 r. o przepadku majątku (Dz.U. Nr 65, poz. 390, ze zm.). 
1354 C. Wasilkowski, Dekret o przepadku majątku (zagadnienia karne), DPP 1948, nr 1, s. 22. 
1355 Ostateczną treść, w pełni poprawną językowo oraz spójną systemowo, art. 1 ust. 2 uzyskał wskutek 

nowelizacji powyższego dekretu z dniem 7 kwietnia 1949 r. i w tym kształcie obowiązywał aż do wprowadzenia 

k.k. z 1969 r.: „Przepisów dekretu niniejszego nie stosuje się do przepadku narzędzi, które służyły lub były 

przeznaczone do popełnienia przestępstwa oraz do orzeczonego przez sąd przepadku przedmiotów, 

pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa, jak również do przepadku majątku, orzeczonego w 

postępowaniu karnym skarbowym”. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 22 października 

1947 r. o przepadku majątku (Dz.U. Nr 25, poz. 178). 
1356 Choć ustawodawca zamiast pojęcia „konfiskaty” będzie konsekwentnie używał pojęcia „przepadek”. Będzie 

to o tyle mylące, że w okresie 1944–1970 znaczna część aktów prawnych będzie posługiwała się pojęciem 

przepadku, mając na myśli konfiskatę, klasyczny zaś przepadek zostawiając regulacji kodeksowej z 1932 r., co 

skutkowało brakiem jednolitej terminologii i powodowało problemy interpretacyjne z tym związane. 
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Dekret określał, że w sytuacji przepadku (konfiskaty) części majątku orzeczenie 

powinno dokładnie określać, które przedmioty lub inne prawa majątkowe podlegają zajęciu 

(art. 3). Leo Hochberg, sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego (1947–1955) oraz Sądu 

Najwyższego (1955–1957) uznał, że określenie ułamkowej części majątku skazanego, który 

ma ulec przepadkowi (np. ¼, ½) jest sprzeczne z treścią tego przepisu1357. Podobnie uznał SN 

w wyroku z dnia 3 października 1963 r., stając na stanowisku, że kara dodatkowa przepadku 

(konfiskaty) części majątku może polegać tylko na orzeczeniu zajęcia określonych 

przedmiotów majątkowych lub praw majątkowych w całości lub w ułamkowej części, a tym 

samym orzekanie przepadku (konfiskaty) ułamkowej części całego majątku (tzw. części 

idealnej) bez jej dokładnego określenia jest niedopuszczalne1358. Hochberg uściślał, że 

należało określić konkretne przedmioty, które mają ulec przepadkowi (konfiskacie), czyli np. 

oznaczoną nieruchomość, samochód, radioodbiornik, telewizor itp. z dokładnym ich 

oznaczeniem. Mogły to być także prawa majątkowe, jak np., ściśle oznaczona wierzytelność 

sprawcy, wkład książeczki mieszkaniowej w PKO, udział w dochodach itp.1359 

Orzeczenie o przepadku (konfiskacie) majątku powodowało przejście na rzecz Skarbu 

Państwa wszystkich przedmiotów i praw majątkowych osoby, w stosunku do której została 

orzeczona ta kara, z mocy samego prawa. Wyjątkiem były tutaj prawa ściśle związane z 

osobą skazanego, jak np. alimenty czy stypendia oraz przedmioty wyjęte spod egzekucji na 

podstawie art. 829 k.p.c. z 1930 r. (art. 4). 

Przepadek (konfiskata) obejmował majątek skazanego w dacie wydania orzeczenia o 

przepadku, choćby nieprawomocnego (art. 5 ust. 1). Było to o tyle istotne, że, jak twierdził 

Hochberg, jakikolwiek przyrost masy majątkowej sprawcy, który by nastąpił po wydaniu 

orzeczenia sądu, pozostawał jego własnością i nie podlegał zajęciu1360. Podobnie uznał SN w 

wyroku z dnia 2 grudnia 1952 r., twierdząc ponadto, że przepadek (konfiskata), orzeczony w 

postępowaniu karnym, które toczyło się przed wejściem w życie kodeksu rodzinnego, nie 

obejmował także majątku rodzinnego, który w dacie orzeczenia nie należał do skazanego, a 

który wszedł do wspólnoty ustawowej po wejściu w życie tego kodeksu1361. 

 
1357 Takie ułamkowe wyznaczanie zakresu przepadku (konfiskaty) w praktyce często powodowało określony 

wyrok niezrozumiałym i niewykonalnym. J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski, op. cit., s. 101. 
1358 Wyrok SN z dnia 3 października 1963 r., II K 210/63, NP 1964, nr 1, s. 107. 
1359 L. Hochberg, Niewłaściwe stosowanie przepisów o przepadku majątku, „Biuletyn Ministerstwa 

Sprawiedliwości” 1960, nr 3–4, s. 46–47. 
1360 J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski, op. cit., s. 102. 
1361 Wyrok SN z dnia 3 lutego 1953 r., C. 2116/52, OSN(C) 1953, nr 4, poz. 117. 
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Z kolei w innym wyroku, z dnia 19 października 1965 r., SN uznał, że przepadek 

(konfiskata) całego majątku oskarżonego nie stwarzała samoistnej podstawy do zwolnienia go 

od kosztów sądowych. Tego rodzaju stanowisko było uzasadnione faktem, że przepadek 

(konfiskata) obejmował tylko ten majątek skazanego, który należał do niego w chwili 

wyrokowania. W przypadku kosztów sądowych mogło być tak, że znajdą one pokrycie z 

majątku przyszłego, przede wszystkim z zarobków skazanego1362. 

Tego rodzaju argumentacja została poddana częściowej krytyce przez Mieczysława 

Szerera, byłego już wówczas sędziego SN (1945–1962). Uznał on bowiem, iż założenie, na 

którym oparł się SN, było z pozoru logiczne, jednakże przyszły majątek był rzeczą niepewną 

w przypadku osoby niezdolnej do pracy zarobkowej. Szerer zasadnie wytknął składowi 

orzekającemu pewną niekonsekwencję, gdyż ten z jednej strony stwierdził, że orzeczony 

przepadek (konfiskata) nie stwarzał jeszcze sam przez się podstawy do zwolnienia 

oskarżonego od kosztów sądowych, a z drugiej faktycznie zwolnił go od nich, gdyż w wyniku 

tej kary jego rodzina znalazła się w ciężkich warunkach materialnych1363. 

Przejście zajętych części majątku na rzecz Skarbu Państwa następowało z chwilą 

uprawomocnienia się orzeczenia (art. 5 ust. 2). Wszelkiego rodzaju czynności, które zostały 

dokonane przez skazanego po popełnieniu przestępstwa lub w ciągu roku przed jego 

popełnieniem, a miały na celu wyłączenie majątku od przepadku (konfiskaty), musiały być 

obligatoryjnie uznane przez właściwy sąd cywilny za nieważne, jeżeli nabywca wiedział lub 

powinien był wiedzieć o zamiarach sprawcy (art. 6 ust. 1). 

Ta regulacja została oparta na art. 527 i 528 k.c. dotyczących ochrony wierzyciela w 

razie niewypłacalności dłużnika (akcji pauliańskiej). W razie dokonania ze sprawcą 

przestępstwa odpłatnej transakcji, w tym zamiany, decydującym było, czy kontrahent działał 

z odpowiednim rozeznaniem co do jej charakteru. Hochberg uważał, że nie było natomiast 

istotne, czy partnerowi był wiadomy sam fakt popełnienia przestępstwa1364. W sytuacji, w 

której jednak kontrahent osiągnął dzięki tej transakcji korzyść pod tytułem darmym, była ona 

uznana za nieważną – niezależnie od tego, czy obdarowany wiedział lub powinien był 

wiedzieć o zamiarze skazanego (art. 6 ust. 3 dekretu). 

Jeżeli z danej czynności prawnej skazanego korzyść osiągnęła osoba najbliższa, 

istniało domniemanie, że wiedziała o jego zamiarze (art. 6 ust. 2 dekretu). Zgodnie z art. 91 § 

 
1362 Wyrok SN z dnia 19 października 1965 r., IV KR 142/65, OSNKW 1966, nr 2, poz. 25. 
1363 M. Szerer, Glosa do wyroku SN z dnia 19 października 1965 r., IV KR 142/65, PiP 1966, nr 7–8, s. 213–214, 

216. 
1364 J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski, op. cit., s. 102. 
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1 k.k. z 1932 r. osobą najbliższą byli: krewni w linii prostej, rodzeństwo, małżonek, a także 

rodzice małżonka, jego rodzeństwo i dzieci. Hochberg stał na stanowisku, że korzyść 

osiągnięta przez te osoby nie musiała być skutkiem bezpłatnego przysporzenia. Uważał także, 

iż w razie popełnienia przestępstwa ciągłego początkową datą czynności prawnej, dokonanej 

w ciągu roku przed jego popełnieniem (por. wspomniany już art. 6 ust. 1 dekretu), był 

moment popełnienia pierwszego czynu spośród tych, które składały się w sumie na ten typ 

przestępstwa1365. 

Skarb Państwa nie mógł dochodzić sądownie praw, które zostały wyszczególnione 

powyżej, po upływie 5 lat od daty dokonania czynności prawnej przez skazanego (art. 6 ust. 4 

dekretu). Ten termin prekluzyjny był wzorowany na art. 534 k.p.c. z 1930 r., a celem jego 

ustanowienia, jak twierdził Jan Woźniak, był wymóg stabilizacji obrotu i stosunków 

gospodarczych1366. 

Za zobowiązania osoby, której majątek uległ w całości przepadkowi (konfiskacie), 

Skarb Państwa odpowiadał do wysokości wartości mienia, które przeszło na jego rzecz, mając 

jednak pierwszeństwo zaspokojenia się z tych należności (art. 7 ust. 1 dekretu)1367. Zenon 

Naumowicz, wiceprokurator Prokuratury Generalnej PRL, stał na stanowisku, że Skarb 

Państwa odpowiada za zobowiązania istniejące, choćby zostały one stwierdzone wyrokiem 

wydanym po uprawomocnieniu się orzeczenia o przepadku (konfiskacie). Z tych względów 

należało uznać, że roszczenia odszkodowawcze pokrzywdzonej instytucji mogły być 

zaspokojone z zajętego mienia, gdy w chwili wydania wyroku konfiskacyjnego należność 

taka istniała, a wyrok ją zasądzający nie miał charakteru konstytutywnego, lecz jedynie 

deklaratoryjny1368. 

Z kolei Hochberg uważał, że odpowiedzialność Skarbu Państwa jest źródłem jego 

nowego zobowiązania, konkurencyjnego ze zobowiązaniem osoby, której majątek został 

skonfiskowany1369. Tezę tę potwierdzał wyrok SN z dnia 1 lipca 1954 r., zgodnie z którym 

wierzyciel, który uzyskał tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi, którego majątek został 

 
1365 Ibidem, s. 103. 
1366 J. Woźniak, Przepisy o przepadku majątku i zabezpieczeniu Ministerstwa Skarbu w sprawie wykonywania 

orzeczeń o zabezpieczeniu przepadku i o przepadku majątku oraz przepisy związkowe, Warszawa 1950, s. 17. 
1367 Przepis ten dalej uszczegóławiał, że należności Skarbu Państwa, oparte na tytule publiczno- lub 

prywatnoprawnym, traktowało się w tej sytuacji na równi z innymi wierzytelnościami przypadającymi od 

skazanego, choćby należności publicznoprawne zostały ustalone po uprawomocnieniu się orzeczenia o 

przepadku. Skarb Państwa zachowywał jednak pierwszeństwo zaspokojenia, służące mu z mocy prawa w 

stosunku do tych należności. 
1368 Z. Naumowicz, Represja ekonomiczna w sprawach karnych w teorii i praktyce, NP 1963, nr 3, s. 321. 
1369 J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski, op. cit., s. 104. 
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skonfiskowany, jeśli chciał skorzystać z odpowiedzialności Skarbu Państwa z art. 7, powinien 

wystąpić przeciwko niemu ze stosownym powództwem1370. 

W razie orzeczenia o przepadku (konfiskacie) części majątku Skarb Państwa ponosił 

odpowiedzialność za zobowiązania jedynie wtedy, gdy wolny od przepadku (konfiskaty) 

majątek skazanego nie wystarczał na zaspokojenie wierzytelności (art. 7 ust. 2 dekretu). 

Orzeczony przepadek nie naruszał praw rzeczowych ograniczonych, obciążających ten 

majątek, nie wyłączając tych, które służyły Skarbowi Państwa (art. 7 ust. 3). Należały do 

nich: użytkowanie, służebność, hipoteka oraz zastaw1371. 

Do wykonania orzeczeń o przepadku (konfiskacie) majątku lub o jego (jej) 

zabezpieczeniu właściwe były urzędy likwidacyjne (art. 8 ust. 1)1372. Wykonywanie tych 

orzeczeń odbywało się w trybie administracyjnym z wyłączeniem drogi sądowej (art. 8 ust. 

2). Zadaniem właściwego urzędu likwidacyjnego było odszukanie majątku podlegającego 

przepadkowi (konfiskacie) lub zabezpieczeniu, ustalenie jego wartości, zabezpieczenie, a 

następnie likwidacja1373. Jednolite postępowanie egzekucyjne, wraz z organizacją pracy 

jednostek w okręgowych i rejonowych urzędach likwidacyjnych, zostało ujęte w tymczasowej 

instrukcji Ministerstwa Skarbu z dnia 14 czerwca 1949 r. w sprawie wykonywania orzeczeń o 

zabezpieczeniu przepadku i przepadku majątku (nr D. VIII14638/3/49)1374. 

Gdy doszło do sytuacji, w której orzeczony został przepadek (konfiskata) przedmiotu 

lub innego prawa majątkowego, należącego do osoby trzeciej, osoba ta miała możliwość 

wystąpienia z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa o uznanie przepadku za nieważny (art. 

10 ust. 1 dekretu). Hochberg zwracał uwagę, iż przejście majątku na rzecz Skarbu Państwa 

miało charakter konstytutywny bez względu na fakt, kto był jego właścicielem, w związku z 

czym zarówno zbędne, jak i niemożliwe było jego zasiedzenie1375. 

Z kolei, jeśli przy wykonywaniu orzeczenia o przepadku (konfiskacie) lub o jego 

zabezpieczeniu objęto przedmiot lub inne prawo majątkowe, należące do osoby trzeciej, 

osoba ta mogła wystąpić z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa o zwolnienie tego 

przedmiotu lub prawa (art. 11 ust. 1). Hochberg słusznie stwierdził, posiłkując się przy tym 

 
1370 Wyrok SN z dnia 1 lipca 1954 r., I CR 639/54, OSN(K) 1955, nr 3, poz. 56. 
1371 Dekret z dnia 11 października 1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319, ze zm.). 
1372 Zostały one jednak zniesione przez art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach 

jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130, ze zm.), a ich kompetencje przejęły wydziały finansowe 

prezydiów wojewódzkich albo powiatowych (miejskich) rad narodowych. 
1373 J. Woźniak, op. cit., s. 17. 
1374 Ibidem, s. 32–51. 
1375 J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski, op. cit., s. 105. 
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zapewne wykładnią językową, iż przepis art. 10 dekretu znajdował zastosowanie jedynie w 

razie orzeczenia o przepadku ściśle oznaczonego przedmiotu lub prawa majątkowego, 

podczas gdy w przypadku (konfiskaty) całości mienia należało zastosować art. 11 niniejszego 

dekretu1376. Ponadto SN, w wyroku z dnia 12 czerwca 1956 r., przyjął, iż nie ma żadnych 

podstaw, aby uznać, że powództwo o zwolnienie przedmiotu lub prawa dopuszczalne było 

tylko w sytuacji, gdy trwało wykonywanie orzeczenia o przepadku (konfiskacie) majątku. 

Było ono możliwe także po jego wykonaniu, jeśli tylko przedmiot lub inne prawo majątkowe 

należące do osoby trzeciej zostało objęte przy wykonywaniu orzeczenia o przepadku 

(konfiskacie)1377. 

 

Kolejnym istotnym aktem prawnym, który wprowadzał szerokie elementy represyjne 

względem społeczeństwa polskiego w okresie stalinizmu była ustawa z dnia 29 grudnia 1950 

r. o obronie pokoju1378. Rangę tego aktu prawnego podkreślono swoistą, rozbudowaną 

preambułą. Jego uchwaleniu towarzyszyła także odpowiednia propaganda prasowa. Mimo, że 

akt ten w założeniu miał być wymierzony w zagrożenia zewnętrzne, w praktyce służył walce 

z wrogiem wewnętrznym, co dobitnie uzasadniało „Życie Warszawy” już nazajutrz: 

„Uchwalona obecnie ustawa o obronie pokoju uniemożliwi całkowicie szerzenie propagandy 

wojennej tym niedobitkom wczorajszego dnia […]. W ten sposób […] daje władzy ludowej 

potężny oręż do zwalczania wrogów pokoju, wrogów ludu pracującego Polski”1379. 

Akt ten był niezwykle syntetyczny w swej treści i teoretycznie, jak już zostało to 

wspomniane, penalizował czyny wymierzone przeciw szeroko pojętemu pokojowi, dokonane 

w jakikolwiek sposób. Bardzo elastyczna subsumpcja stanów faktycznych przez organy 

procesowe stwarzała jednak duże pole do jego wykorzystywania w praktyce. Poza wysokim 

zagrożeniem karą w postaci więzienia do 15 lat za zbrodnię przeciw pokojowi1380, sąd miał 

możliwość orzeczenia, w razie skazania za przestępstwo z tej ustawy, jako kar dodatkowych, 

 
1376 Ibidem. 
1377 Wyrok SN z dnia 12 czerwca 1956 r., 1 CR 718/55, OSN(C) 1957, nr 2, poz. 83. 
1378 Ustawa z dnia 29 grudnia 1950 r. o obronie pokoju (Dz.U. Nr 58, poz. 521). 
1379 „Życie Warszawy” z dnia 30 grudnia 1950 r., nr 358, s. 1. 
1380 Wystarczyło „słowem lub pismem, za pośrednictwem prasy, radia filmu lub w jakikolwiek inny sposób 

uprawiać propagandę wojenną” (art. 1), a w szczególności: podżegać lub nawoływać do wojny, ułatwiać 

szerzenie propagandy prowadzonej przez ośrodki uprawiające kampanię podżegania do wojny, zwalczać lub 

spotwarzać Ruch Obrońców Pokoju (art. 2). Jednocześnie zwraca uwagę, wydaje się, że jednak 

niekonsekwentny logicznie komentarz Hochberga, który uważał, że w przypadku art. 1 do wyczerpania znamion 

uprawiania propagandy wojennej wymagane jest „powtarzające się działanie o charakterze propagandowym”, 

podczas gdy w art. 2 wystarczy już tylko jednorazowe podżeganie czy nawoływanie do wojny. Por. J. Bafia, L. 

Hochberg, M. Siewierski, op. cit., s. 133–134. 
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utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych, jak również przepadku 

(konfiskaty) mienia w całości lub części (art. 3). 

Przełomową, z punktu widzenia interpretowania i stosowania prawa karnego w ogóle, 

była uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1948 r., 

rozpoznającego zagadnienie wagi jurysprudencyjnej orzecznictwa obu izb (cywilnej i karnej) 

Sądu Najwyższego w okresie międzywojennym lat 1918–1939. Skład orzekający uznał, że 

przy powoływaniu się sądów na orzecznictwo SN okresu międzywojennego, wszelkie 

orzeczenia i zasady prawne, które nie byłyby zgodne z „nowym” socjalistycznym ustrojem i 

obowiązującym w związku z tym ustawodawstwem, miały mieć od tej pory jedynie 

historyczne znaczenie1381. Formalnie uchwała ta nie była źródłem powszechnie 

obowiązującego prawa, ale de facto miała moc równą ustawie1382. 

 

Stosowanie konfiskaty (pod mylną nazwą przepadku), jak i klasycznego przepadku 

funkcjonowało w okresie stalinizmu dwutorowo. Poza aktami prawnymi, w których kary te 

występują równolegle, mamy także do czynienia z regulacjami, które wprowadzały jedynie 

właściwy przepadek przedmiotów czy narzędzi, związanych materialnie i funkcjonalnie z 

popełnionym przestępstwem. 

Jedynym z pierwszych tego rodzaju aktów prawnych był dekret PKWN z dnia 12 

grudnia 1944 r. o zwalczaniu potajemnego gorzelnictwa, który wprowadzał czterostopniową 

gradację sankcji karnych za pędzenie napojów alkoholowych o stężeniu od 25% bez 

wymaganego zezwolenia (art. 1 § 1–4 w zw. z art. 4)1383. Za te przestępstwa, zarówno 

przedmiot przestępstwa, jak i narzędzia służące do jego wyrobu, podlegały obligatoryjnemu 

przepadkowi (art. 1 § 5). 

Przepadkiem posługiwał się dekret z dnia 1 marca 1946 r. o rejestracji i zakazie 

wywozu dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub 

 
1381 SN motywował tę tezę następująco: „Zważywszy, 1) że Polskę okresu międzywojennego i Polskę powojenną 

różni zasadniczo odmienna struktura ustrojowa, polityczna i społeczna, 2) że, w związku z powyższą zmianą, 

część orzecznictwa obu izb Sądu Najwyższego, opartego na zasadach poprzedniego ustroju, straciła obecnie swą 

aktualność, 3) że powoływanie się nadal w bieżącym orzecznictwie sądów polskich na orzeczenia i zasady 

prawne, ustalone w okresie międzywojennym, należy różnicować ze stanowiska obecnego ustroju, bądź jako już 

nieaktualne, bądź jeszcze aktualne, w związku z zasadniczą przebudową Państwa Polskiego”. Uchwała SN z 

dnia 25 listopada 1948 r., bez sygn., DPP 1948, nr 12, s. 58. 
1382 A. Lityński, Historia prawa…, s. 121. 
1383 Warto zauważyć, że ustawodawstwa posługuje się tutaj dużą surowością, gdyż za działanie w celach 

zarobkowych sprawca nie tylko podlegał bardzo wysokiej grzywnie (nawet do 1 mln zł), ale także karze 

więzienia do 15 lat. Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o 

zwalczaniu potajemnego gorzelnictwa (Dz.U. Nr 15, poz. 85). 



334 

 

kulturalnej1384. Za uchylenie się od obowiązku rejestracji określonego dzieła lub podawanie 

nieprawdziwych danych albo ich zatajanie sąd mógł orzec przepadek tego przedmiotu, który 

był własnością sprawcy (art. 6). Z kolei za wywóz dzieła za granicę bez zezwolenia lub jego 

niesprowadzenie do państwa polskiego w określonym terminie przepadek przedmiotu stawał 

się obligatoryjny (art. 7). 

Zwłaszcza w pierwszym przypadku zwraca uwagę fakt, iż w praktyce dochodziło nie 

tyle do właściwego przepadku przedmiotu związanego z przestępstwem, co dzieła, które jest 

legalnym wytworem swego twórcy. W związku z tym kara przybiera tutaj przede wszystkim 

znamiona konfiskaty, gdyż represja zdecydowanie wykraczała tutaj poza społeczną 

szkodliwość czynu związaną z li tylko brakiem rejestracji określonego dzieła, które często 

mogło nawet nie przedstawiać wymiernej wartości. 

Wobec problemu odróżnienia narzędzi przestępstwa od przedmiotu przestępstwa 

stanął SN w uchwale 7 sędziów z dnia 22 grudnia 1966 r. Orzekł w niej, że rzeczy, które 

stanowią przedmiot przestępstwa z art. 7 powyższego dekretu nie stanowiły przedmiotów 

pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa ani narzędzi, które służyły lub były 

przeznaczone do jego popełnienia, o których mowa w art. 50 k.k. z 1932 r.1385  

Władysław Sieroszewski, członek PPS i naczelny radca prawny w Biurze Odbudowy 

Stolicy, zwracał uwagę, że w praktyce dekret ten nie był wykonywany, bo nie było 

odpowiednio rozbudowanego aparatu administracyjnego. Ponadto dostrzegał, wzmiankowany 

już powyżej paradoks, pisząc: „Ale setki i tysiące ludzi, nieraz na poważnych stanowiskach, 

nieraz powołanych do ścigania przestępstw, stało się potencjalnymi przestępcami, posiadając 

 
1384 Dekret z dnia 1 marca 1946 r. o rejestracji i zakazie wywozu dzieł sztuki plastycznej oraz przedmiotów o 

wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej (Dz.U. Nr 14, poz. 99). 
1385 Uchwała SN z dnia 22 grudnia 1966 r., IV KO 104/59, RPEiS 1967, nr 2. Na marginesie powyższych 

rozważań warto zatrzymać się nad tezami Andrzeja Wąska dotyczącymi zakresu pojęcia narzędzi przestępstwa. 

Autor pisał bowiem, że jeżeli k.k. z 1932 r. użył tego pojęcia w zakresie języka prawnego, a nie ekonomicznego 

czy technicznego, to do tej kategorii należałoby także zaliczyć nieruchomości. Wąsek przyjął zatem szeroką 

definicję przedmiotowego pojęcia, twierdząc: „Rzecz staje się narzędziem przestępstwa wówczas, gdy 

umożliwia lub ułatwia popełnienie przestępstwa”. Autor uznał, że mieszkanie sprawcy, w którym dopuszczał się 

przestępstw seksualnych, jeżeli umożliwiało mu ono lub ułatwiało ich popełnienie – stanowiło narzędzie 

przestępstwa. Podobnie jak w przypadku przygotowań do popełnienia przestępstwa, które były karalne. Tego 

rodzaju konstatacja prowadziłaby do sytuacji, że można było orzec np. przepadek mieszkania (na podstawie art. 

50 k.k. z 1932 r.) jako narzędzia przestępstwa. W rzeczywistości jednak tego rodzaju koncepcja poszła 

zdecydowanie za daleko i mogłaby spowodować, że przepadek przyjmuje de facto postać konfiskaty majątku, 

którego związek z przestępstwem pozostaje dalece wątpliwy. Więcej na ten temat zakresu przedmiotowego 

narzędzi przestępstwa zob. A. Wąsek, op. cit., s. 264–273. 
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jakiś szkic Wyczółkowskiego czy Chełmońskiego, staro-miśnieński serwis czy empirową 

sekreterę. W każdej chwili mogli być pociągnięci do odpowiedzialności”1386. 

Właściwy przypadek, choć zdecydowanie zbyt dalece ingerujący w treść prawa 

własności, przewidywał dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o zbywaniu statków morskich na 

rzecz cudzoziemców1387. Wszelkiego rodzaju czynności prawne, których skutkiem było 

rozporządzenie prawem do statku morskiego na rzecz cudzoziemskich osób fizycznych lub 

prawnych, bez uprzedniego zezwolenia Ministra Żeglugi i Handlu Zagranicznego, wydanego 

w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, były nieważne (art. 1)1388. Za złamanie 

tego przepisu groziła kara aresztu do 6 miesięcy lub grzywny, a także obligatoryjny 

przepadek mienia, będącego przedmiotem czynności prawnej (art. 5). 

Klasyczną formę przepadku przewidywał dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. – Prawo 

karne skarbowe,1389 który jednocześnie, w swych najważniejszych założeniach, nie różnił się 

w tej materii zasadniczo od swojego poprzednika z 1936 r. Kara przepadku przedmiotów 

występku nadal była karą dodatkową (art. 19). Niemal tożsama była także definicja 

przedmiotowa przepadku (art. 21) oraz regulacji zastępczego ściągnięcia równowartości 

przepadku (art. 23). 

Innym przykładem wprowadzenia klasycznego przepadku była choćby ustawa z dnia 

10 lutego 1949 r. o obrocie zwierzętami gospodarskimi i produktami uboju oraz o ich 

przetwórstwie1390. Działanie przeciwko jej przepisom było traktowane jako wykroczenie, a 

właściwy organ władzy powiatowej mógł zastosować przepadek przedmiotu przestępstwa 

(art. 29). 

Klasyczny przepadek wprowadzała także ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o 

wyścigach konnych1391. Groził on za ofiarowanie zakładu, branie w nim udziału albo 

pośredniczenie, pozostające w związku z wyścigami konnymi, a urządzonymi bez udziału 

przedsiębiorstwa do tego powołanego przepisami właściwego rozporządzenia (art. 10 ust. 1). 

Obligatoryjnie przepadały wówczas pieniądze przeznaczone na dany zakład (ust. 3). 

 
1386 W. Sieroszewski, Odpowiedzialność karna na podstawie przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury i o 

muzeach, Pal. 1962, nr 3–4, s. 114. 
1387 Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o zbywaniu statków morskich na rzecz cudzoziemców (Dz.U. Nr 32, poz. 

204). 
1388 Dotyczyło to także: użytkowania, najmu, dzierżawy, zastawu, jak również innych umów przedwstępnych 

czy zobowiązaniowych. 
1389 Mimo iż zakres dekretu był zdecydowanie szerszy (art. 1). Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. Prawo karne 

skarbowe (Dz.U. Nr 32, poz. 140, ze zm.) – d.k.s. z 1947 r, 
1390 Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o obrocie zwierzętami gospodarskimi i produktami uboju oraz o ich 

przetwórstwie (Dz.U. Nr 21, poz. 135, ze zm.). 
1391 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych (Dz.U. Nr 20, poz. 173, ze zm.). 
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Inny rodzaj przepadku wprowadzała ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach 

farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych1392. W razie skazania za 

przestępstwo w niej przewidziane wobec sprawcy mógł zostać orzeczony przepadek środka 

farmaceutycznego lub odurzającego albo artykułu sanitarnego, stanowiącego przedmiot 

przestępstwa, jak również narzędzi i przyborów, które służyły lub były przeznaczone do jego 

popełnienia (art. 31). Hochberg żywił przekonanie, że, mimo iż orzeczenie tej kary było 

pozostawione uznaniu sądu, to oczywistym było orzeczenie przepadku środków 

odurzających, jak również podrobionych, sfałszowanych lub zepsutych środków 

farmaceutycznych, gdyż stanowiły one istotne zagrożenie dla zdrowia1393. 

Podobnie fakultatywny przepadek wprowadzała ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o 

kinematografii. Groził on za nielegalne zakładanie i prowadzenie wytwórni filmów 

przeznaczonych do publicznego wyświetlania czy teatrów świetlnych, a także publiczne 

wyświetlanie filmów, sprzedaż, zakup lub wynajem polskich filmów w kraju i za granicą oraz 

nabywanie lub wynajmowanie filmów zagranicznych w kraju. Przepadkowi podlegały 

wówczas przedmioty służące do celów kinematografii (art. 14 ust. 3 w zw. z art. 14 ust. 1)1394. 

Również dekret z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu 

towarowego i zaopatrzenia wprowadzał fakultatywny przepadek artykułu stanowiącego 

przedmiot przestępstwa1395. Groził on za dokonanie czynów określonych w art. 7–9 (art. 

11)1396 i jego orzeczenie pozostawione zostało uznaniu sądu. Dotyczyło to także art. 10, który 

miał charakter otwarty1397, a ponadto, w przeciwieństwie do poprzednich przepisów karnych, 

czyn w nim stypizowany stanowił wykroczenie, a orzekanie następowało w trybie 

karnoadministracyjnym (ust. 2). Jak stwierdził SN w wyroku z dnia 24 grudnia 1955 r., 

decyzja sądu co do przepadku, niezależnie od rodzaju czynu zabronionego, nie mogła mieć 

jednak dowolnego charakteru i powinna być uzasadniona okolicznościami sprawy1398. 

 
1392 Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach sanitarnych 

(Dz.U. Nr 1, poz. 4, ze zm.). 
1393 J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski, op. cit., s. 457. 
1394 Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o kinematografii (Dz.U. Nr 66, poz. 452, ze zm.). 
1395 Dekret z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia 

(Dz.U. Nr 44, poz. 301, ze zm.). 
1396 Czyli: niezgłoszenie do rejestracji w przepisanym terminie posiadania artykułu (art. 7), ich niszczenie, 

uszkadzanie lub w inny sposób czynienie niezdatnymi do użytku oraz ukrywanie (art. 8), nabywanie, 

wprowadzanie do obrotu albo w tym celu przerabianie, przewożenie lub przenoszenie (art. 9 ust. 1), używanie 

artykułu bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami zezwolenia, przydziału albo sprzedaży (art. 9 

ust. 2).  
1397 Naruszenie przepisów dekretu albo przepisów wydanych na jego podstawie „w inny sposób”. 
1398 Wyrok SN z dnia 14 grudnia 1955 r., II K Rn 1174/55, PiP 1956, nr 4, s. 801. 
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Klasyczny przepadek został ujęty również w przepisach karnych (Dział IX) dekretu z 

dnia 6 maja 1953 r. Prawo górnicze1399. Groził on za wydobywanie kopalin bez zezwolenia 

lub wbrew jego warunkom. Orzekanie przepadku było pozostawione uznaniu sądu, a zakres 

obejmował urządzenia i narzędzia użyte do wydobywania albo poszukiwania kopalin – 

niezależnie, kto był ich właścicielem (art. 133 ust. 4). 

Przepadek został uregulowany także w dekrecie z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie 

tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, który zabraniał nielegalnego uprawiania roślin 

czy wytwarzania artykułów tytoniowych i obracania nimi. Za tego rodzaju czyny sąd mógł 

orzec przepadek rzeczy stanowiących przedmiot przestępstwa albo służących lub 

przeznaczonych do jego popełnienia, choćby nie były własnością sprawcy (art. 8)1400. 

 

Teoretycznie najważniejszym aktem prawnym, z punktu widzenia hierarchii źródeł 

prawa, który został uchwalony w dniu 22 lipca 1952 r. i w pewnym sensie wieńczył okres 

prawno-ustrojowego kształtowania się Polski Ludowej, była Konstytucja Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej (PRL)1401. Ustawa zasadnicza w rozdziale drugim „Ustrój 

społeczno-gospodarczy” wprowadziła trzy rodzaje własności: państwową, spółdzielczą, czyli 

tzw. społeczną oraz indywidualną (osobistą), ewidentnie przyznając prymat tej pierwszej 

grupie1402. 

W kontekście ochrony własności indywidualnej zwraca uwagę wzajemne usytuowanie 

przepisów, determinujące także deklarowane preferencje dla określonych grup społecznych. Z 

jednej bowiem strony art. 12 Konstytucji PRL wprowadził ochronę indywidualnej własności i 

prawa dziedziczenia ziemi, budynków oraz innych środków produkcji należących do chłopów 

rzemieślników i chałupników. Z drugiej zaś w art. 13 ustawy zasadniczej stanowił, że Polska 

Rzeczpospolita Ludowa: „poręcza całkowitą ochronę oraz prawo dziedziczenia własności 

obywateli”, traktując tychże obywateli w sposób ujednolicony1403. Ponadto Konstytucja PRL 

 
1399 Dekret z dnia 6 maja 1953 r. Prawo górnicze (Dz.U. Nr 23, poz. 113, ze zm.). 
1400 Dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.U. Nr 34, poz. 

144, ze zm.). 
1401 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (t.j. 

Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36, ze zm.) – dalej: Konstytucja PRL. 
1402 Więcej na ten temat zob. M. Bużowicz, Ewolucja prawa własności w Polsce Ludowej w latach 1944–1956, 

„Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2016, nr 10, s. 494–499 i literatura tam podana. Autor wyróżnił wprawdzie 

trzy formy własności: społeczną (państwową i spółdzielczą), indywidualną oraz osobistą, zaraz później dodając, 

że de facto ani ustrojodawca, ani ustawodawca nie rozróżniał tych dwóch ostatnich i rzeczywiście należałoby 

uznać, że tego rodzaju rozróżnienie wydaje się zbędne. 
1403 Co więcej, Stefan Rozmaryn, prof. UW i dyrektor generalny w Prezydium Urzędu Rady Ministrów, stał na 

stanowisku, że przepisy Konstytucji PRL nie mogą być interpretowane w oderwaniu od preambuły, mówiącej o 
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zapewniała obywatelom (warunkową) nietykalność osobistą (art. 74 ust. 1), jak również 

nienaruszalność mieszkania i tajemnicę korespondencji (art. 74 ust. 2). 

Co więcej, ustawa zasadnicza, w przeciwieństwie do obu konstytucji okresu 

międzywojennego, posługiwała się pojęciem przepadku mienia. Na mocy art. 74 ust. 3 

Konstytucji PRL przyjęto, że jest on możliwy „jedynie” w przypadkach przewidzianych 

ustawą oraz na podstawie prawomocnego orzeczenia1404. Praktyka pokazała jednak, że 

gwarancje te miały w dużym stopniu charakter fasadowy i martwy, a konstytucyjny wyjątek 

od reguły stawał się normą. 

 

W kontekście faktycznej ochrony własności prywatnej przez ustawodawcę, z dniem 4 

marca 1953 r. wydany został dekret o wzmożeniu ochrony własności społecznej, który w 

szeroki sposób posługiwał się karą przepadku, a w praktyce znów konfiskaty, majątku1405. 

Wprowadzone sankcje były niezwykle surowe. Za zagarnięcie mienia społecznego1406, które 

miało wyrządzić wielką szkodę interesom gospodarczym lub obronnym PRL, groziła kara 

więzienia na czas nie krótszy od lat 5 lub kara dożywotniego więzienia. Ponadto sąd mógł 

orzec przepadek (konfiskatę) mienia sprawcy w całości lub części (art. 1 § 4). Podobne 

sankcje (z dodatkowym zagrożeniem karą śmierci) groziły za zagarnięcie mienia społecznego 

przy użyciu broni lub innego niebezpiecznego narzędzia albo w inny sposób zagrażający 

życiu lub zdrowiu ludzkiemu (art. 2 § 2)1407. 

Immanentną kwestią, wymagającą rozstrzygnięcia na gruncie tego dekretu, jest 

pojęcie „mienia społecznego”, którego ustawodawca w żaden sposób nie sprecyzował. 

 
ukształtowaniu się nowego ustroju społecznego i jego znaczenia klasowego. Wtedy bowiem: „przepisy zawarte 

w całym rozdziale 2, a w szczególności o własności społecznej (a zwłaszcza ogólnonarodowej) oraz o własności 

prywatnej, a tym samym o istniejących układach gospodarczych, byłyby niepełne”. S. Rozmaryn, Konstytucja 

jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1967, s. 93. 
1404 Warto zwrócić uwagę, że TK w jednym ze swych orzeczeń skonstatował, iż konstytucyjne pojęcie 

„przepadek mienia” miało charakter szerszy niż „przepadek rzeczy” czy „przepadek przedmiotów”. Mieściły się 

w nim bowiem dwie ówczesne instytucje prawa karnego, ustanowione jako kary dodatkowe, a więc przepadek 

rzeczy oraz konfiskata mienia. Wyrok TK z dnia 6 października 1998 r., K 36/97, OTK 1998, nr 5, poz. 65. 
1405 Co jest również symptomatyczne, w pewnego rodzaju preambule do tego aktu prawnego możemy przeczytać 

o szczególnej roli własności społecznej, a nie indywidualnej, którą także chroni konstytucja. Każdy obywatel 

PRL jest bowiem „obowiązany jest strzec własności społecznej i umacniać ją […]. Wszelkie zamachy na 

własność społeczną winny być surowo karane”. Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o wzmożeniu ochrony własności 

społecznej (Dz.U. Nr 17, poz. 68, ze zm.) – dalej: dekret marcowy. 
1406 Pojęcie „zagarnięcia” stanowi szeroką kategorię. Niewątpliwie obejmuje ono kradzież, oszustwo czy 

wyłudzenie, ale także przywłaszczenie, jeśli sprawca nie oddaje prawowitemu właścicielowi jego rzeczy w 

umówionym terminie. Więcej na ten ostatni temat zob. W. Gutekunst, Z problematyki przywłaszczenia jako 

sposobu zagarnięcia mienia społecznego, PiP 1956, nr 1, s. 88–100. 
1407 Zwraca uwagę fakt, że sąd, przy orzekaniu przepadku części mienia sprawcy, wcale nie musiał orzec tej kary 

wyłącznie wobec części składników majątkowych, które zostały przez niego nabyte w drodze przestępstwa. 

Kolejny raz bowiem przepadek przyjmował rolę konfiskaty. 
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Dokonał tego SN postanowieniem z dnia 3 stycznia 1957 r., w którym stwierdził, iż jest to 

mienie należące do państwa, spółdzielni lub organizacji społecznej1408. Hochberg, posiłkując 

się dalszym orzecznictwem SN, zaliczył do pojęcia „mienia społecznego” także mienie 

prywatne, za którego zagarnięcie odpowiedzialność materialną ponosiła organizacja 

państwowa, spółdzielcza lub społeczna, co wyczerpywało wszystkie możliwe konfiguracje, w 

których ostatecznie szkoda następowała w mieniu społecznym1409. Wydaje się, że tego 

rodzaju interpretacja jest już zbyt daleko idąca, gdyż przejęcie przez podmiot publiczny 

własności prywatnej, nie oznaczało przecież zagarnięcia mienia społecznego, a więc 

publicznego. 

W innym wyroku, z dnia 29 grudnia 1958 r., SN stwierdził, że zagarnięcie pieniędzy 

pochodzących ze składek na cele społeczne nie stanowi przestępstwa z art. 257 k.k. z 1932 r., 

lecz właśnie z ustawy o ochronie mienia społecznego. W uzasadnieniu orzeczenia przyjęto 

również, że ponieważ parcela zakupiona przez oskarżonego nie stanowiła jego bezspornej 

własności, wobec tego nie mogło dojść do przepadku tego przedmiotu jako niestanowiącego 

własności sprawcy przestępstwa (art. 50 § 2 k.k. z 1932 r.)1410. 

 

Pewnego rodzaju dwutorowość, w zakresie posługiwania się szeroko pojętą karą 

przepadku, wprowadzała ustawa karna dewizowa z dnia 28 marca 1952 r., obowiązująca do 

wprowadzenia ustawy karnej skarbowej w 1960 r.1411 Ustawa posługiwała się dużą 

ogólnością w określeniu stanów faktycznych, a także surowością przewidywanych kar1412. 

Dotyczyło to także kary przepadku (konfiskaty) mienia w całości lub części, którą sąd mógł 

orzec w przypadku popełnienia przestępstw z art. 1 § 1 lub 2 (art. 1 § 4)1413. 

 
1408 „Do istoty przestępstwa zagarnięcia mienia społecznego należy bezprawny zabór lub zawładnięcie w 

jakikolwiek inny sposób mienia, co do którego sprawca ma świadomość lub przewiduje i na to się godzi, że jego 

utrata przez państwo lub spółdzielnię albo inną organizację społeczną, mające to mienie w swoim władztwie, 

wyrządza państwu, spółdzielni lub innej organizacji społecznej szkodę”. Postanowienie SN z dnia 3 stycznia 

1957 r., III KO 67/56, OSN(K) 1957, nr 2, poz. 17. 
1409 Podaje on dość kuriozalne przykłady, w których dodatkowo ciężko byłoby wykazać i przypisać winę 

poszczególnym podmiotom: powierzenia przedmiotu przez osobę prywatną do sprzedaży w uspołecznionym 

sklepie komisowym, kradzieży przesyłki pocztowej albo płaszcza z szatni teatralnej. L. Hochberg, Dalsze 

wzmożenie ochrony mienia społecznego, NP 1958, nr 4, s. 35. 
1410 Wyrok SN z dnia 29 grudnia 1958 r., II K 1139/58, OSN(K) 1959, nr 3, poz. 35. 
1411 Ustawa karna dewizowa z dnia 28 marca 1952 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 134). 
1412 Więcej na ten temat zob. P. Heinzelman, Odpowiedzialność karna za przestępstwa dewizowe, Pal. 1960, nr 

4, s. 60–61. 
1413 Art. 1 § 1: „Kto bez zezwolenia albo wbrew jego warunkom dokonuje obrotu wartościami dewizowymi 

[…]”. § 2: „Jeżeli sprawca czynu, określonego w § 1, dokonuje obrotu wartościami dewizowymi w szczególnie 

dużych rozmiarach albo z obrotu wartościami dewizowymi uczynił sobie stałe źródło dochodu […]”. 
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Z kolei skazując za przestępstwa określone w art. 1, 2 lub 3 sąd miał obowiązek orzec 

przepadek przedmiotów przestępstwa (dewiz) bez względu na to, czyją stanowiły własność 

(art. 10 § 1). Z drugiej strony, w następnym przepisie art. 10, ustawodawca wyeksponował 

wyjątek od reguły, popadając w pewnego rodzaju sprzeczność logiczną, bowiem sąd miał 

możliwość odstąpienia od orzeczenia przepadku, jeśli właściciel posiadał te przedmioty 

zgodnie z przepisami dewizowymi, a sprawca uzyskał je w drodze przestępstwa (art. 10 § 2). 

Zatem widać wyraźnie, że kara ta nie powinna dotykać z góry nieoznaczonej osoby, która 

może nie mieć nic wspólnego z dokonanym czynem zabronionym. 

Zakresem przedmiotowym tych przepisów zajęło się Zgromadzenie Sędziów NSW w 

postanowieniu z dnia 20 września 1958 r. Stwierdziło ono, że art. 10 ustawy karnej 

dewizowej, traktując o przepadku przedmiotów przestępstwa, miał na uwadze jedynie 

wartości dewizowe, a nie również mienie nabyte za te wartości. W związku z tym zakres 

pojęciowy „przedmiotów przestępstwa” był tutaj węższy niż „przedmiotów pochodzących 

bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa”1414. 

Art. 9, w przypadku przestępstw małej wagi, dawał możliwość zastosowania 

nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet odstąpienia od jej wymierzenia. SN, w wyroku z 

dnia 3 lutego 1960 r., uznał, że sąd mógł zastosować ten przepis nie tylko wobec kary 

zasadniczej, ale i dodatkowej, a więc także szeroko pojętego przepadku1415. Rajzman, w 

glosie do powyższego orzeczenia, słusznie postawił istotne rozróżnienie pomiędzy 

przedmiotami przestępstwa, o których mowa w ustawie karnej dewizowej z 1952 r., a 

przedmiotami albo narzędziami, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia – a 

więc kary dodatkowej z art. 50 k.k. z 1932 r. Autor skonstatował, że wobec tego pojęć tych 

nie należy utożsamiać, ale można, ze względów słuszności, zastosować analogię, która 

powinna jednak znaleźć się w treści wyroku1416. 

 

Podobną dychotomię w zakresie funkcji przepadku wprowadzał dekret z dnia 4 marca 

1953 r. o ochronie interesów nabywców w obrocie handlowym1417. Z jednej strony za 

uprawianie spekulacji artykułami powszechnego użytku, również w znacznych rozmiarach 

lub w warunkach recydywy, sąd miał obowiązek orzec o przepadku rzeczy stanowiących 

 
1414 Postanowienie NSW z dnia 20 września 1958 r., Zg. Og. 66/58, OSPiKA 1959, nr 11, poz. 338. 
1415 Wyrok SN z dnia 3 lutego 1960 r., II K 1006/59, NP 1960, nr 5. 
1416 H. Rajzman, Glosa do wyroku SN z dnia 3 lutego 1960 r., II K 1006/59, NP 1960, nr 5, s. 734. 
1417 Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o ochronie interesów nabywców w obrocie handlowym (Dz.U. Nr 16, poz. 

64). 
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przedmiot przestępstwa (art. 1 § 3)1418. Z drugiej zaś, za uprawianie spekulacji w znacznych 

rozmiarach albo w warunkach recydywy, sprawcy groził przepadek mienia w całości lub 

części, co jednak pozostawiono do uznania sądu (art. 1 § 4). W tym drugim przypadku 

mieliśmy do czynienia z faktyczną konfiskatą majątku sprawcy w sytuacji realizacji znamion 

typu kwalifikowanego przestępstwa spekulacji. 

Widać zatem wyraźnie, że oba te akty prawne posługiwały się zarówno klasycznym 

przepadkiem przedmiotów mających materialny związek z przestępstwem, jak i  

przepadkiem, który przyjmował znamiona konfiskaty majątku w całości lub w części. 

Ustawodawca kolejny raz nie rozróżnił tych pojęć. Biorąc pod uwagę jednak wykładnię 

systemową, wydaje się oczywiste, że druga sankcja była zdecydowanie bardziej dotkliwa ze 

względu choćby na większy ciężar gatunkowy przestępstwa. 

 

Symptomatycznym wydarzeniem, które w pewien sposób wieńczyło okres 

represyjności prawa karnego okresu stalinizmu, było przekazanie sądom powszechnym 

dotychczasowej właściwości sądów wojskowych w sprawach karnych osób cywilnych, co 

nastąpiło na mocy ustawy z dnia 5 kwietnia 1955 r.1419 Należy zauważyć, że ustawa ta nie 

zawierała żadnego przepisu wprost nowelizującego lub uchylającego art. 51 m.k.k., który 

określał właściwość sądów wojskowych w sprawach o przestępstwa z 1. rozdziału tego 

dekretu oraz o zbrodnie stanu z art. 85–88 KKWP. Mimo braku wyraźnej dyspozycji 

ustawowej, zgodnie z zasadą lex posteriori derogat legi priori, można wywnioskować, że 

uchyliła ona m.in. istotny i wspomniany art. 51 m.k.k., z uwagi na zakres swojej regulacji1420. 

Innym aktem prawnym, który również można uznać za zwieńczenie epoki stalinizmu 

w Polsce była ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o amnestii1421. Zgodnie z nią puszczało się w 

niepamięć i przebaczało lub łagodziło kary za szereg przestępstw popełnionych przed dniem 

15 kwietnia 1956 r. (art. 1) Prawomocne orzeczenie o przepadku narzędzi, przedmiotów 

pochodzących z przestępstwa albo mienia, którego posiadanie było zakazane lub wymagało 

 
1418 Klasyczny przepadek mógł zostać wymierzony także w stosunku do sprawcy przestępstwa spekulacji, który 

prowadził przedsiębiorstwo prywatne. Wówczas zostawały nim objęte towary, których przestępstwo dotyczy, a 

także urządzenia przedsiębiorstwa stanowiące własność sprawcy (art. 5 § 2, pkt a i b). 
1419 Ustawa z dnia 5 kwietnia 1955 r. o przekazaniu sądom powszechnym dotychczasowej właściwości sądów 

wojskowych w sprawach karnych osób cywilnych, funkcjonariuszów organów bezpieczeństwa publicznego, 

Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej (Dz.U. Nr 15, poz. 83). 
1420 K. Siemaszko, „W trudnym okresie odbudowy państwa”. Tak zwany mały kodeks karny w świetle 

orzecznictwa Sądu Okręgowego w Krakowie w latach 1946–1950, Warszawa 2015, s. 40–41. 
1421 Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o amnestii (Dz.U. Nr 11, poz. 57). 
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zezwolenia – podlegało jednak wykonaniu (art. 2 ust. 2). Co więcej, w przypadku umorzenia 

postępowania organ stosujący amnestię mógł orzec tego rodzaju przepadek (art. 2 ust. 3). 

Potwierdzało to postanowienie SN z dnia 11 kwietnia 1957 r., które zostało wydane na 

podstawie wspomnianego już dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o ochronie interesów nabywców 

w obrocie handlowym. Skład orzekający stwierdził, że mimo umorzenia postępowania na 

podstawie ustawy amnestyjnej, sąd mógł orzec przepadek rzeczy stanowiących przedmiot 

przestępstwa, w tym przypadku – spekulacji. Jednocześnie warto wspomnieć, także w 

kontekście wcześniejszych rozważań, że SN w uzasadnieniu do powyższego wyroku zwrócił 

uwagę na kwestię niejasności terminologiczno-systemowych dotyczących pojęcia 

„przepadek”, pisząc: „Fakt, że ustawa amnestyjna […] posługuje się pojęciem przedmiotów 

przestępstwa i narzędzi przestępstwa, a niezależnie od tego – pojęciem mienia pochodzącego 

z przestępstwa i mienia, którego posiadanie jest zakazane, uznać należy za dalszy dowód, iż 

w prawie naszym terminologia w sferze tych pojęć, związanych z kwestią przepadku 

określonych rzeczy, jest niejednolita”1422. 

Darowanie kary pozbawienia wolności miało zróżnicowany wpływ na orzeczony 

wobec sprawcy przepadek. Z jednej strony, wykonywano przepadek mienia, którego 

posiadanie było zakazane lub wymagało zezwolenia. Z drugiej zaś, karę przepadku 

(konfiskaty) mienia w pozostałym zakresie darowano, ale jedynie w części dotąd 

niewykonanej, co w większości przypadków nie było żadną korzyścią dla skazanego (art. 4 

ust. 1). Jeśli przestępstwo było popełnione przez nieletniego w wieku do lat 17, obligatoryjnie 

wykonywano przepadek przedmiotów majątkowych i narzędzi (art. 4 ust. 2 pkt b). 

Dekrety karne wydawane w latach 40. i początku lat 50. XX w. w Polsce Ludowej 

charakteryzowały się wysokim stopniem represyjności, stanowiąc przede wszystkim 

skuteczny instrument realizacji celów o charakterze polityczno-społecznym czy społeczno-

gospodarczym, a nie stricte penalnym1423. Dotyczyło to także umieszczonej, choć 

nienazwanej, w tych aktach prawnych konfiskaty, która w praktyce pełniła rolę narzędzia 

ekonomicznego osłabiania klasy średniej1424. Warto zwrócić uwagę na duże zróżnicowanie w 

sposobie i zakresie regulacji przepadku oraz konfiskaty w poszczególnych aktach 

normatywnych z tego okresu. Istotna część z nich była niekompatybilna z przepisami k.k. z 

 
1422 Postanowienie SN z dnia 11 kwietnia 1957 r., IV KO 192/56, NP 1957, nr 8, s. 201–202. 
1423 M. Melezini, Punitywność…, s.  62. 
1424 I. Rzeplińska, Polityka stosowania kary konfiskaty mienia w PRL, „Archiwum Kryminologii” 1992, nr 18, s. 

148. 
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1932 r., co wskazywało na coraz mniejsze znaczenie tego kodeksu w omawianym okresie, 

mimo jego formalnego obowiązywania. 

 

2. Konfiskata i przepadek w latach 1956–1969 

 

 Rok 1956 przyniósł Polsce w dwa ważne wydarzenia o charakterze społeczno-

politycznym – protesty robotnicze w Poznaniu w czerwcu oraz przejęcie władzy przez 

Władysława Gomułkę w październiku.  Mimo istotnych zmian społeczno-politycznych i 

towarzyszących im przeobrażeń prawnych, a także pozorów demokratyzacji systemu, 

zasadniczy kurs władz polityczno-partyjnych nie uległ zmianie, a państwo nadal pozostało 

niesuwerenne zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. 

 Nie zmieniły się zasadniczo główne założenia polityki karnej, jak również te 

dotyczące konfiskaty (nadal funkcjonującej najczęściej pod nazwą przepadku części lub 

całości majątku) i klasycznego przepadku. Przykładem tego były choćby założenia ustawy z 

dnia 13 lipca 1957 r. o zwalczaniu spekulacji i ochronie interesów nabywców oraz 

producentów rolnych w obrocie handlowym1425, które niewiele różniły się od wspomnianego 

już dekretu PKWN z dnia 25 października 1944 r. o zwalczaniu spekulacji wojennej. 

Symptomatyczny, z punktu widzenia „stabilności” systemu społeczno-gospodarczego Polski 

Ludowej, był fakt, iż ustawa – analogicznie jak ów dekret – zabraniała szeroko pojętych 

czynności, których celem była „odsprzedaż z zyskiem”. 

W razie skazania sprawcy za szereg przestępstw o charakterze spekulacyjnym (art. 1, 

2 § 1–3, 3, 5, 6 lub 10) sąd miał obowiązek orzeczenia przepadku towarów stanowiących 

przedmiot przestępstwa. W sytuacji skazania za pozostałe przestępstwa ów przepadek był 

fakultatywny (art. 16 § 1). Z kolei w przypadku dopuszczenia się czynu o charakterze 

spekulacyjnym mniejszej wagi (art. 2 § 4) sprawca popełniał wykroczenie i w tej sytuacji to 

do kolegium karno-administracyjnego należała decyzja o przepadku towarów stanowiących 

przedmiot tego czynu zabronionego (art. 16 § 4). 

Gdy sprawca dopuścił się przestępstwa spekulacji w wielkich rozmiarach (art. 3) lub 

będąc zatrudniony w jednostce gospodarki uspołecznionej, wówczas sąd miał możliwość 

orzeczenia przepadku mienia (konfiskaty) w całości lub części (art. 16 § 2). Niezależnie od 

 
1425 Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o zwalczaniu spekulacji i ochronie interesów nabywców oraz producentów 

rolnych w obronie handlowym (Dz.U. Nr 39, poz. 171, ze zm.). 
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tego, w razie skazania za jakiekolwiek przestępstwo przewidziane przez tę ustawę, sąd mógł 

orzec, jako karę dodatkową, przepadek urządzeń przedsiębiorstwa stanowiących własność 

sprawcy (art. 16 § 3 pkt a), a także jego przymusowe zamknięcie (pkt b). 

Warto zwrócić uwagę na powyższą ustawę również dlatego, że po raz pierwszy to 

właśnie w tym akcie prawnym użyte zostało sformułowanie „przepadek towarów”, a nie 

narzędzi czy przedmiotów, których cechą było posiadanie materialnego związku z 

przestępstwem. Leszek Lernell stał na stanowisku, że przepadek towarów stanowi nowy 

rodzaj kary dodatkowej, która, podobnie jak przepadek (konfiskata) majątku, nie była znana 

k.k. z 1932 r. Co więcej, uważał on, iż towary te nie pochodzą z przestępstwa, zatem nie 

mogą stanowić przedmiotów, o których mowa w art. 50 § 1 k.k. z 1932 r.1426 

Czy jednak rzeczywiście w każdym przypadku tak było? Można zgodzić się z tezą, że 

w niektórych sytuacjach towar stanowił oddzielną kategorię prawną i jego przepadek mógł 

być uznany za oddzielną karę dodatkową. Z drugiej jednak strony, patrząc na aspekt 

językowy zagadnienia, towar niewątpliwie jest przedmiotem o ustalonej wartości w 

pieniądzu. De facto stanowił on przedmiot czynności wykonawczej. Przyjmując racjonalne 

założenie, które zostało potwierdzone na kanwie stanowisk doktryny i judykatury, 

prezentowanych w poprzednim rozdziale, że pieniądze stanowią również ów przedmiot 

majątkowy, mogący ulec przepadkowi, tyczy się to także towarów, które, zwłaszcza w 

warunkach spekulacyjnych, mogą zostać obrócone z zyskiem, przez co materialny związek 

pieniędzy z towarami, będącymi ich substratami, stanie się oczywisty. W związku z tym 

przepadek towarów będzie wówczas tą samą kategorią co przepadek przedmiotów 

pochodzących bezpośrednio (ew. pośrednio z przestępstwa) z art. 50 § 1 k.k. z 1932 r. 

Lernell zwrócił także uwagę na fakt, iż ustawa o zwalczaniu spekulacji posługuje się 

nowym pojęciem przepadku urządzeń przedsiębiorstwa stanowiących własność oskarżonego i 

uznaje je za kategorię szerszą niż narzędzia z art. 50 § 1 k.k. z 1932 r.1427 Z tak postawioną 

tezą należy się zgodzić, gdyż nie ma wątpliwości, że potraktowanie wszystkich składników 

przedsiębiorstwa en masse jako narzędzi służących do popełnienia przestępstwa może 

stanowić duże nadużycie. Z teleologicznego punktu widzenia nie dziwi jednak pewnego 

rodzaju  zapobiegliwość, a zarazem surowość w działaniach ustawodawcy, który odbierając 

sprawcy składniki majątkowego jego przedsiębiorstwa, chciał doprowadzić do zakończenia 

jego przestępczej działalności przy jednoczesnym jego ukaraniu. 

 
1426 L. Lernell, Wykład prawa karnego. Część ogólna, Warszawa 1966, s. 374, 378. 
1427 Ibidem, s. 378. 
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Kolejnym bardzo istotnym aktem prawnym omawianego okresu była ustawa z dnia 21 

stycznia 1958 r. o wzmożeniu ochrony mienia społecznego przed szkodami wynikającymi z 

przestępstwa, czyli tzw. ustawa styczniowa1428. Była ona zaostrzoną formą dekretu z dnia 4 

marca 1953 r. o wzmożeniu ochrony własności społecznej i obowiązywała aż do wejścia w 

życie nowego kodeksu karnego w dniu 1 stycznia 1970 r. Za popełnienie przestępstw z chęci 

zysku, którymi sprawca wyrządził przy tym ze swej winy szkodę w mieniu społecznym, 

ustawa wprowadzała drakońskie kary więzienia1429. Co więcej, w razie wyrządzenia przez 

sprawcę szkody w mieniu społecznym w wysokości do 50 tys. zł, sąd mógł orzec przepadek 

(konfiskatę) całości albo części jego majątku (art. 2 § 2), a w przypadku szkody 

przewyższającej tę wartość było to obligatoryjne (art. 2 § 1)1430. 

Tego rodzaju represyjne podejście potwierdził SN w uchwale 7 sędziów z dnia 27 

sierpnia 1959 r. Skład orzekający uznał wówczas, że w przypadku zagarnięcia mienia 

społecznego o wartości przekraczającej 50 tys. zł należało bezwzględnie orzec kary 

zasadnicze, choćby po popełnieniu przestępstwa odebrano sprawcy zagarnięte mienie1431. W 

podobnym tonie wypowiedział się SN w wyroku z dnia 10 listopada 1960 r. Uznał on 

wówczas, że błędny jest pogląd o tym, iż obligatoryjna konfiskata mienia nie odnosiła się do 

sytuacji, w której oskarżony nie posiadał majątku. Skład orzekający przyjął niezwykle 

restrykcyjną i wąską wykładnię literalną, zgodnie z którą przepis art. 2 § 1 powyższej ustawy 

miał brzemiennie kategoryczne i jednoznaczne, a także nie zawierał wzmianki o ograniczeniu 

obligatoryjności stosowania konfiskaty. SN argumentował, że nigdy nie można było 

wykluczyć, że sprawca nie ukrył swego mienia, co mogło ujść uwadze organów 

zabezpieczających majątek albo nie mogło być przez nie wyśledzone1432. 

Podobnie rygorystyczne było stanowisko zaprezentowane w uchwale 7 sędziów SN z 

dnia 20 grudnia 1962 r., wpisującej się trend „bezwzględnej ochrony własności społecznej”. 

 
1428 Ustawa z dnia 21 stycznia 1958 r. o wzmożeniu ochrony mienia społecznego przed szkodami wynikającymi 

z przestępstwa (Dz.U. Nr 4, poz. 11, ze. zm.). 
1429 W przypadku szkody w wysokości od 50 do 100 tys. zł dolna granica wynosiła 5 lat, a powyżej 100 tys. zł – 

8 lat lub więzienia dożywotniego (art. 1 § 1). Co nie mniej istotne i kontrowersyjne, kary te wymierzało się bez 

względu na to, jakie przewidywała dana ustawa za przestępstwo, chyba że miała to być kara surowsza (§ 3). 
1430 Warto zauważyć, że wartość 50 tys. zł równała się ówczesnej 37-krotności przeciętnego wynagrodzenia za 

pracę. Por. I. Rzeplińska, Konfiskata mienia…, s. 51. Oznaczałoby to, że w aktualnych realiach kwota ta 

oscylowałaby wokół 200 tys. zł, a więc granicy, od której zaczyna się mienie znacznej wartości (art. 115 § 5 k.k. 

z 1997 r.). Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zm.). 
1431 Uchwała SN z dnia 27 sierpnia 1959 r., VI KO 86/59, OSNK 1960, nr 1, poz. 9. 
1432 Wyrok SN z dnia 10 listopada 1960 r., V K 559/60, OSNKW 1961, nr 3, poz. 36. Podobnie J. Bafia, L. 

Hochberg, M. Siewierski, op. cit., s. 273. 
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Skład orzekający uznał, iż orzeczenie kary dodatkowej przepadku (konfiskaty) całości 

majątku skazanego nie dawało samo przez się podstawy do uznania skazania na grzywnę za 

niecelowe i odstąpienia z tego tylko powodu od wymierzenia jej oskarżonemu. SN 

argumentował, że kara dodatkowa przepadku (konfiskaty) majątku ma na celu przede 

wszystkim pozbawienie sprawcy owoców przestępstwa i co ważne musi dotyczyć majątku 

istniejącego, a nie przyszłego. Kara grzywny mogła natomiast znaleźć pokrycie również w 

przyszłości, jak również w spodziewanych zarobkach skazanego1433. 

Orzeczenie to uzyskało aprobatę Rajzmana, który konstatował: „Jeżeli przyjąć, że 

orzeczenie przepadku majątku wyłącza jednoczesne skazanie na grzywnę, byłoby to 

równoznaczne z uznaniem, że Państwo ma to roszczenie majątkowe jeszcze zanim powołany 

do tego sąd karny skazał oskarżonego na grzywnę, czyli zanim wypowiedział się on w ogóle 

o winie, stanowiącej przecież nieodłączny warunek każdego skazania. To samo powiedzieć 

trzeba w przedmiocie kosztów postępowania”1434. 

Tego rodzaju linia postępowania została podtrzymana w kolejnej uchwale 7 sędziów 

SN, z dnia 21 stycznia 1965 r., mającej również status zasady prawnej. Skład orzekający 

uznał, ze grzywna orzeczona w tym samym wyroku obok kary przepadku (konfiskaty) 

majątku nie podlegała pokryciu z majątku, który z mocy tego wyroku przeszedł na rzecz 

Skarbu Państwa1435. W aprobującej glosie do powyższej uchwały Kazimierz Korzan, sędzia 

SN, w oparciu o wspomniany już dekret o przepadku majątku, stanął na stanowisku, że jeśli 

zobowiązania Skarbu Państwa zostaną ustalone po orzeczeniu przepadku (konfiskaty), to 

choćby powstały wcześniej, jego odpowiedzialność jest wyłączona, gdyż tego rodzaju 

egzekucja majątkowa w ogóle nie może być prowadzona1436. 

Pewnego rodzaju przełomowym okazał się wyrok SN z dnia 29 sierpnia 1967 r. W 

istotny sposób złagodził on wyrok Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22 sierpnia 

1966 r. w zakresie przepadku (konfiskaty) mienia połączonego z wysoką karą grzywny. SN 

uznał bowiem, że w sprawach, gdzie orzeczenie przepadku majątku jest obligatoryjne, sąd 

powinien ze szczególną wnikliwością rozważyć, w jakim zakresie ten przepadek (konfiskatę) 

wypada orzec i decyzję w tym zakresie należycie uzasadnić. Wymogu tego nie dopełnił Sąd 

Wojewódzki w Białymstoku, który orzekł tę karę w sposób mechaniczny, bez uwzględnienia 

wartości zajętej masy majątkowej, a także bez zastanowienia się, czy orzeczone grzywny 

 
1433 Uchwała SN z dnia 20 grudnia 1962 r., VI KO 76/60, NP 1963, nr 3, s. 383–384. 
1434 H. Rajzman, Glosa do uchwały SN z dnia 20 grudnia 1962 r., VI KO 76/60, NP 1963, nr 3, s. 387. 
1435 Uchwała SN z dnia 21 stycznia 1965 r., VI KO 3/64, OSPiKA 1965, nr 4, poz. 71. 
1436 K. Korzan, Glosa do uchwały SN z dnia 21 stycznia 1965 r., VI KO 3/64, OSPiKA 1966, nr 9, poz. 189. 
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byłyby możliwe do ściągnięcia. Tego rodzaju wyrok, przy braku finansowych możliwości 

skazanych, już z góry skazywałby ich na zastępcze kary więzienia. Wobec tego SN uznał za 

celowe umożliwienie im uiszczenia wysokich kar grzywien z posiadanego majątku, orzekając 

przepadek (konfiskatę) jedynie wobec kilku przedmiotów, które zostały wyszczególnione w 

sentencji wyroku1437. 

Wyrok ten spotkał się z aprobującą glosą Szerera, który z uznaniem stwierdził, iż 

stanowi on istotne przełamanie linii orzeczniczej w tej kwestii. Oto bowiem sąd albo orzekał 

karę przepadku (konfiskaty) mienia, a wtedy grzywna mogła być jedynie symboliczna, albo 

decydował o wymierzeniu wysokiej kary grzywny i wówczas należało orzec przepadek 

(konfiskatę) nie całości mienia, lecz jedynie jego części uznanej za racjonalną1438. 

Z kolei w uchwale z dnia 8 maja 1964 r. SN stwierdził, że orzeczenie przepadku 

(konfiskaty) części majątku, wydane na podstawie art. 2 analizowanej ustawy, ale też i innych 

przepisów przewidujących tę karę, powinno dokładnie określać, które przedmioty lub prawa 

majątkowe, stanowiące własność sprawcy, podlegały przepadkowi (konfiskacie) w całości lub 

w ułamkowej ich części. Ponadto SN słusznie zwrócił uwagę na pewne następstwa z tym 

związane, a mianowicie, że orzekając karę dodatkową konfiskaty określonych przedmiotów 

lub określonych praw majątkowych w ich ułamkowej części, należało jednak pamiętać, że 

orzeczenie to stwarzało uciążliwy i często trudny do zlikwidowania stosunek współwłasności 

Skarbu Państwa i skazanego, jak również potencjalnie innych osób. Z tego też względu 

pożądanym było, aby orzekanie tej kary następowało tylko w przypadkach, gdy skazany nie 

był jedynym właścicielem tych przedmiotów lub praw majątkowych, których konfiskata 

stanowiłaby dla niego dolegliwość współmierną do przypisanego mu czynu1439.  

Tzw. ustawa styczniowa nie dawała żadnych wskazówek, jakimi kryteriami powinien 

kierować się sąd, wymierzając tę karę dodatkową, w praktyce dając pełną swobodę składowi 

orzekającemu. Stanisław Rybczyński uważał, że powinny być to następujące przesłanki: 

wysokość wyrządzonej szkody, stopień bezprawnego wzbogacenia się sprawcy, 

„uchwytność” jego majątku, stopień niebezpieczeństwa społecznego sprawcy – przy ogólnym 

założeniu braku korzyści majątkowej dla przestępcy oraz osób mu najbliższych. Rybczyński 

 
1437 Wyrok SN z dnia 29 sierpnia 1967 r., IIII KR 49/67, PiP 1968, nr 6, s. 1059–1060. 
1438 Szerer słusznie konkludował w glosie, jaka powinna być zasadnicza rola sądu: „[…] wymiar kary nie 

powinien powstawać metodą mechanicznego nakładania jednego kloca na drugi, lecz winien wynikać z myśli 

integrującej – takiej, która ujmuje postępowanie ze skazanym w jedną organiczną całość, a więc liczy się z 

całokształtem jego indywidualności i jego sytuacji życiowej”. M. Szerer, Glosa do wyroku SN z dnia 29 sierpnia 

1967 r., III KR 49/67, PiP 1968, nr 6, s. 1060–1061. 
1439 Uchwała SN z dnia 8 maja 1964 r., VI KO 58/63, OSNKW 1964, nr 7, poz. 99. 
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uważał, że tego rodzaju kara ma mieć charakter prewencji generalnej, gdyż powinna: „być na 

przyszłość hamulcem podjęcia nowych zakusów na mienie społeczne”1440. 

Do kwestii wysokości szkody odniósł się SN w uchwale z dnia 19 stycznia 1962 r., 

uznając, że z reguły pokrywa się ona z wartością mienia społecznego stanowiącego przedmiot 

przestępstwa. Skład orzekający zwrócił jednak uwagę, iż niekiedy pierwsza z nich może 

przewyższać drugą. Może tak się zdarzyć np., gdy wskutek działania sprawcy nastąpiło 

zniszczenie urządzeń zabezpieczających, co dało możliwość innym osobom zagarnięcie 

mienia społecznego czy też np. kradzież części silnika spowodowała jego całościową 

niezdolność do funkcjonowania. SN odniósł się również do wspomnianego wcześniej 

„przełamania” przez sprawcę granicy 50 tys. zł, od których zależy wyższa karalność. W tym 

przypadku rozszerzenie odpowiedzialności za popełnioną szkodę powinno mieć miejsce 

jedynie wówczas, gdy przestępca o niej wiedział lub powinien był wiedzieć albo przewidywał 

lub powinien był przewidzieć – zależnie od tego, czy uszczerbek mienia nastąpił w chwili 

jego działania, czy później1441. 

Postulaty Rybczyńskiego znalazły uzasadnienie w umieszczeniu w ustawie przepisów 

dotyczących zabezpieczenia majątku podejrzanemu, któremu groził jego przepadek 

(konfiskata). Decyzja ta należała jednak do kompetencji prokuratora, który kierował 

wykonanie zabezpieczenia majątkowego na drogę egzekucji sądowej lub administracyjnej 

(art. 3 § 1, 2). Na postanowienie prokuratora przysługiwało zażalenie do sądu (art. 3 § 4), 

którego orzeczenie było niezbędne do utrzymania zabezpieczenia (art. 5). 

Ustawa styczniowa wprowadziła istotne domniemanie, iż rzeczy i prawa majątkowe, 

które znajdowały się we władaniu osoby będącej w bliskim stosunku z podejrzanym o 

popełnienie przestępstwa lub z oskarżonym, należały do niego (art. 6 § 1). Ponadto przy 

egzekucji przepadku majątku domniemanie to zakładało, że rzeczy i prawa majątkowe, które 

należały do skazanego po odbyciu przez niego kary lub po jej darowaniu, należały do niego 

już w czasie popełnienia przestępstwa (ar. 6 § 2). Domniemanie to mogło zostać obalone 

poprzez powództwo przeciwko Skarbowi Państwa albo innej właściwej państwowej lub 

społecznej osobie prawnej (art. 6 § 3). 

 
1440 S. Rybczyński, Co nam przynosi ustawa z dnia 21 stycznia 1958 r. o wzmożeniu ochrony mienia społecznego 

przed szkodami wynikającymi z przestępstwa, Pal. 1958, nr 5–6, s. 50. 
1441 Uchwała ta posiadała doniosłe znaczenie moc, ponieważ stanowiła wytyczne dla wymiaru sprawiedliwości 

dla zagadnień związanych z wykładnią ustawy styczniowej i tzw. ustawy czerwcowej (Ustawa z dnia 18 czerwca 

1959 r. o odpowiedzialności karnej za przestępstwo przeciw własności społecznej, Dz.U. Nr 36, poz. 228, ze 

zm.), w ramach której kara przepadku (konfiskaty) majątku była wymierzana na podstawie tej drugiej. Uchwała 

SN z dnia 19 stycznia 1962 r., VI KO 90/60, OSNKW 1962, nr 3, poz. 37. 
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Do tych przepisów odniósł się bezpośrednio SN w wyroku z dnia 12 stycznia 1967 r. 

Stwierdził on, że karą przepadku (konfiskaty) mienia mógł być objęty jedynie majątek 

stanowiący własność oskarżonego lub co do którego istniało domniemanie z art. 6 ustawy 

styczniowej. Z kolei sąd karny, orzekając przepadek (konfiskatę) mienia osoby będącej w 

bliskim stosunku z oskarżonym i zajętego uprzednio w wyniku wykonania postanowienia 

prokuratora, miał obowiązek, zwłaszcza w sytuacji toczącego się równolegle procesu 

cywilnego o wyłączeniu spod egzekucji zajętego mienia, przeprowadzenia czynności 

dowodowych, które wskazywałyby na istnienie domniemania zawartego w art. 6 ustawy 

styczniowej1442. 

Władysław Daszkiewicz, aprobując powyższe orzeczenie, dodawał, iż należałoby 

pójść dalej i zabronić sądowi orzekania przepadku (konfiskaty) przedmiotów, co do których 

wie, że nie były one własnością oskarżonego, zaś istniejące w stosunku do tych rzeczy 

domniemanie mogło zostać obalone w procesie cywilnym. Autor konstatował, iż kara 

niewykonalna stawała się jednocześnie bezcelową i w danym wypadku mogła przysparzać 

komplikacji1443. 

Rybczyński słusznie zwrócił uwagę, że tego rodzaju domniemania ustawowe były 

spowodowane przypuszczeniem, iż skazany, w razie pozostawienia mu majątku, nadal by z 

niego korzystał i nie odczułby w istotny sposób pogorszenia swojej sytuacji materialnej. 

Postawił on nieco bardziej kontrowersyjną tezę odnośnie do zawężenia przepadku 

(konfiskaty) do jego prywatnego majątku. Wówczas to rodzina korzystałaby z tych 

składników majątkowych należących do sprawcy, których nabycie lub posiadanie 

pozostawało „najczęściej w pewnym, choć nie zawsze uchwytnym związku z przestępną 

działalnością skazanego”1444. Faktycznie tego rodzaju konsekwencje można byłoby stwierdzić 

z wysokim prawdopodobieństwem, lecz nie pewnością. A podstawową zasadą jest jednak 

udowodnienie oskarżonemu winy, a nie stosowanie odpowiedzialności zbiorowej wobec 

niewinnych osób, które mogłyby nawet nie wiedzieć o przestępczej działalności członka 

rodziny. 

Bardzo istotne i zasługujące na pełną aprobatę wnioski społeczno-prawne z 

trzyletniego obowiązywania powyższej ustawy wyciągnął Jerzy Smoleński, wiceprokurator 

Prokuratury Generalnej. Stwierdził on bowiem, że przeciwko obligatoryjnemu przepadkowi 

 
1442 Wyrok SN z dnia 12 stycznia 1967 r., IV KR 244/66, OSNKW 1967, nr 6, poz. 58. 
1443 W. Daszkiewicz, Powództwo ekscydencyjne w procesie karnym. O wyłączenie rzeczy spod zajęcia lub 

konfiskaty, NP 1968, nr 11, s. 1627–1628. 
1444 S. Rybczyński, op. cit., s. 50–51. 
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(konfiskacie) majątku sprawcy przemawia fakt, iż pozbawia się go wówczas możliwości 

zarobkowania, co przynosi ruinę dla niego samego oraz jego rodziny. Z drugiej strony za jego 

wprowadzeniem przemawiały względy „radykalnego przecięcia wszelkich kalkulacji 

przestępczych”, jak również kwestie praktyczne – związane z trudnością w dochodzeniu 

roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przestępstwem, zwłaszcza w momencie 

częstego ukrywania majątku przez sprawcę u swoich bliskich1445. 

Smoleński krytykował stosowanie obligatoryjnego przepadku (konfiskaty) majątku 

sprawcy, gdy odebrano mu w całości owoce przestępstwa lub ten w całości je zwrócił, a więc 

przejawił swoistą formę czynnego żalu. Czyn zabroniony został wówczas dokonany, jednak w 

praktyce szkoda w mieniu społecznym nie nastąpiła, podobnie jak przysporzenie majątkowe 

po stronie sprawcy. Z tego też względu, jak zasadnie skonstatował Smoleński: „Odpadają 

zatem główne przesłanki, uzasadniające stosowanie zaostrzonych sankcji, a zwłaszcza 

orzekanie przepadku majątku. Sięganie do wyjątkowych i nadzwyczajnych środków traci 

wówczas […] swój założony przez ustawę sens i staje się niejednokrotnie niepotrzebnym i 

bezcelowym aktem odwetu”1446. 

Praktyka sądów była często rozbieżna z oczekiwaniami ustawodawcy, co 

niejednokrotnie ukazywały statystyki. W sprawach, w których szkoda wahała się w granicach 

do 50 tys., a więc orzeczenie przepadku (konfiskaty) było fakultatywne, sądy wymierzały tę 

karę jedynie w nielicznych wypadkach. Dla przykładu (z art. 2 § 1 ustawy styczniowej), w 

1961 r. na 2163 skazanych przepadek orzeczono jedynie wobec 17 osób. W 1962 r. proporcja 

ta wyniosła 2415:15, a w 1963 r. – 2396:21. Kierownictwo Departamentu Nadzoru Sądowego 

Ministerstwa Sprawiedliwości ze smutkiem konstatowało: „[…] powyższa praktyka wskazuje 

nie tylko na braki w znajomości obowiązujących przepisów, ale także na fakt niedoceniania 

tej kary w zwalczaniu przestępczości hamującej rozwój gospodarki narodowej”1447. 

Nieco inaczej te statystyki wyglądały w przypadku teoretycznej konieczności 

orzeczenia przepadku (konfiskaty) mienia przez sąd. Przy tzw. zaborze zwykłym, gdzie 

wartość wyrządzonej szkody wahała się w granicach 50–100 tys. zł, kara ta była orzekana w 

68,6% w 1961 r. i jedynie w 64,1% w 1962 r. W przypadku zagarnięć kwalifikowanych przy 

 
1445 J. Smoleński, O ustawie „styczniowej” – po 3 latach jej stosowania, NP 1961, nr 3, s. 313. 
1446 Ibidem. 
1447 S. Pawela, R. Staszkiewicz, Rozwój socjalistycznego prawa karnego i praktyki sądowej w zakresie ochrony 

mienia społecznego, „Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości” 1964, numer specjalny z okazji XX-lecia 

Ludowego Wymiaru Sprawiedliwości, s. 41. 
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szkodzie przekraczającej 100 tys. zł odsetek ten był dużo wyższy i wynosił odpowiednio 

76,6% (1961 r.) i 93,2% (1962 r.) spraw kończących się skazaniem sprawcy1448. 

Liczby bezwzględne dotyczące majątku zajętego przez Skarb Państwa nie wyglądały 

już jednak tak imponująco. W latach 1962–1965 wartość orzeczonego przepadku (konfiskaty) 

mienia ruchomego i nieruchomego wyniosła 3 679 138 zł, co w stosunku do zajętego na 

poczet przepadku (konfiskaty) mienia o wartości 11 140 170 zł stanowiło ok. 33%. Ponadto 

warto zwrócić uwagę, że w tym czasie karę tę orzeczono wobec 125 osób, choć zdecydowana 

większość powyższej sumy należała do zaledwie kilu osób – głównie z tzw. afer mięsnej, 

węglowej i nasiennej1449. 

 

Kolejnym aktem prawnym, o istotnym znaczeniu społeczno-gospodarczym, była 

ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu1450. Za 

przestępstwa przewidziane w art. 3, 4, 5, 6 ust. 1 i 2, 7 i 8 sąd miał obowiązek orzeczenia 

przepadku rzeczy stanowiących przedmiot przestępstwa albo służących lub przeznaczonych 

do jego popełnienia, choćby nie były one własnością sprawcy (art. 9 ust. 1). Z kolei do 

uznania składu orzekającego pozostawiono możliwość orzeczenia jako kary dodatkowej 

przepadku (konfiskaty) majątku w całości lub części, jeśli sprawca działał z chęci zysku albo 

jeśli dopuścił się popełnienia przestępstwa z art. 3 ust. 21451 lub art. 71452 (art. 9 ust. 3). W toku 

śledztwa prokurator miał obowiązek wydania postanowienia o zabezpieczeniu grożącego 

przepadku przedmiotów (art. 10 ust. 1). Przedmiotem przestępstw przewidzianych w 

niniejszej ustawie był przede wszystkim spirytus i jego wytwory (art. 3, 5, 6), jak również 

wszelkie przyrządy, naczynia itp., które służyły lub były przystosowane jego wytwarzania 

(art. 4). Hochberg słusznie zwrócił uwagę, że były nim także materiały przeznaczone do jego 

produkcji1453. 

 
1448 M. Osiadacz, „Pod obstrzałem”. Amatorzy mienia społecznego, „Prawo i Życie” 1963, nr 5, s. 7. 
1449 H. Popławski, O efektywności obligatoryjnego przepadku mienia i grzywny, Pal. 1967, nr 5, s. 76–77, 80. 

Sam autor także występował jako przeciwnik obligatoryjnego stosowania kary dodatkowej przepadku 

(konfiskaty) mienia, a także grzywny, jednocześnie nie negując zasadności utrzymania w ustawodawstwie 

karnym klasycznego przepadku przedmiotów, owoców i narzędzi, mających materialny związek z popełnionym 

przestępstwem. 
1450 Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu (Dz.U. Nr 27, poz. 169, 

ze zm.). Utraciła ona moc obowiązującą dopiero w 2001 r., a więc objęła swoim zakresem czasowym 

obowiązywanie trzech kodeksów karnych (1932, 1969, 1997). 
1451 Dopuszczenie się wyrobu spirytusu czy wódki bez wymaganego zezwolenia w znacznych rozmiarach. 
1452 Uczynienie sobie z przestępstwa stałego źródła dochodu lub dokonanie go w warunkach recydywy. 
1453 J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski, op. cit., s. 336. 
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Już po wejściu w życie kodeksu karnego z 1969 r. SN, w bardzo istotnej uchwale, 

wydanej w dniu 15 lutego 1977 r. w składzie 7 sędziów, a także mającej status zasady 

prawnej, uznał, że określenie „zysk” z art. 9 ust. 2 i art. 9 ust. 3 powyższej ustawy mieściło 

się w pojęciu „korzyści majątkowej”. Skład orzekający uściślił także, jak należało rozumieć 

ten drugi termin, bowiem art. 36 § 3 k.k. 1969 r. tego nie precyzował. Otóż SN uznał, że 

chodzi tutaj o każdą korzyść majątkową, „byleby tylko uzyskaną lub zamierzoną przez 

przestępstwo, co zresztą nadaje jej charakter niezgodny z zasadami współżycia społecznego”. 

„Korzyść majątkowa” wchodziła w grę jedynie wówczas, gdy sprawca działał w celu jej 

osiągnięcia (dla siebie lub kogoś innego). Przesłanki tej nie spełniało działanie nakierowane 

na osiągnięcie wyłącznie tego, co się prawnie należało. „Także udzielenie «łapówki» w 

zamian za coś, z czym może się łączyć korzyść majątkowa dla sprawcy (lub kogo innego), nie 

musi oznaczać, że działał on w tym właśnie zamiarze specjalnym (dolus coloratus)”1454. 

Uchwała ta miała przełomowe znaczenie także z punktu widzenia stosowania przepadku, a 

linia orzecznicza przez nią ukształtowana została podtrzymana do dzisiaj i znajduje 

odzwierciedlenie w aktualnym orzecznictwie1455. 

Bojarski trafnie zdiagnozował, że przepisy ustawy o zwalczaniu niedozwolonego 

wyrobu spirytusu przewidywały jedynie występki, a nie zbrodnie, a tylko za tę drugą 

kategorię przestępstw, zgodnie z art. 46 k.k. z 1969 r., możliwe było orzeczenie konfiskaty 

mienia. Stwierdził on jednak, na podstawie art. 121 k.k. z 1969 r.1456, że art. 9 ust. 3 ustawy 

stanowi lex specialis wobec części ogólnej kodeksu karnego, wobec tego znajduje w tym 

przypadku zastosowanie1457. 

M.in. z związku z powyższą ustawą pojawiło się zagadnienie dotyczące możliwości i 

zasadności orzeczenia kumulatywnej kary przepadku (konfiskaty) majątku wraz z karą 

grzywny. Zgodnie bowiem z art. 42 § 2 k.k. z 1932 r. jeśli przestępstwo popełniono z chęci 

zysku, sąd obok kary pozbawienia wolności wymierzał grzywnę, chyba że skazanie na 

grzywnę nie byłoby celowe. Biorąc pod uwagę systematykę wydawanych od 1944 r., 

omawianych tu ustaw karnych, kara przepadku (konfiskaty) majątku była orzekana niemal 

zawsze wraz z karą pozbawienia wolności. 

 
1454 Uchwała SN z dnia 15 lutego 1977 r., VII KZP 16/76, OSNKW 1977, nr 4–5, poz. 34. 
1455 S. Jaszczuk, Przepadek korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa na gruncie polskiego 

porządku prawnego, w: https://www.russellbedford.pl/o-nas/rb-biuletyn/item/1832-przepadek-korzysci-

majatkowej-osiagnietej-z-popelnionego-przestepstwa-na-gruncie-polskiego-porzadku-prawnego.html, dostęp: 

10.08.2020 r. 
1456 Art. 121 k.k. z 1969 r.: „Przepisy części ogólnej tego kodeksu stosuje się do przestępstw przewidzianych w 

innych ustawach, jeżeli ustawy te nie zawierają przepisów odmiennych”. 
1457 M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe przepisy karne z komentarzem, Warszawa 1992, s. 340. 

https://www.russellbedford.pl/o-nas/rb-biuletyn/item/1832-przepadek-korzysci-majatkowej-osiagnietej-z-popelnionego-przestepstwa-na-gruncie-polskiego-porzadku-prawnego.html
https://www.russellbedford.pl/o-nas/rb-biuletyn/item/1832-przepadek-korzysci-majatkowej-osiagnietej-z-popelnionego-przestepstwa-na-gruncie-polskiego-porzadku-prawnego.html
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SN, w wyroku z dnia 2 listopada 1957 r., uznał, że: „brak jest przy orzeczeniu 

przepadku całego mienia majątku, z którego mogłaby być windykowana grzywna i orzeczenie 

jej zmierza bądź do wykonania kary zastępczej pozbawienia wolności, bądź też godzi w 

przyszłe zarobki skazanego po odcierpieniu kary. Wymierzanie grzywny tylko po to, aby 

została wykonana kara zastępcza jest niecelowe […]. Nie może też represja karna sięgać tak 

daleko, aby skazany, który po konfiskacie mienia i odbyciu kary więzienia zaczyna 

odbudowywać swe życie, narażony był na konieczność spłacenia ze swych zarobków 

grzywny. Kara przepadku majątku całego mienia jest najbardziej rygorystyczną i najdalej 

idącą karą majątkową i orzekanie obok niej kary grzywny jest niecelowe w rozumieniu art. 42 

§ 2 k.k.”1458. 

Z powyższymi konstatacjami nie zgodził się Hochberg, twierdząc, że kara grzywny 

powinna być wykonana nawet po wyjściu skazanego z więzienia i nawet po skonfiskowaniu 

mu całego mienia. Postulował on bowiem oderwanie, kluczowej zresztą tutaj, kwestii 

celowości wymierzenia kary od jej egzekwowalności. Mogło się bowiem zdarzyć, że po 

orzeczeniu przez sąd przepadku (konfiskaty) majątek skazanego doznał przyrostu i wobec 

tego stanowił jego własność1459. 

W tym przypadku ewidentnie należałoby przyznać rację orzeczeniom SN i nie zgodzić 

się z poglądami Hochberga. Trudno bowiem sobie wyobrazić celowość tak skumulowanej 

represji, że sprawca pozbawiany jest całego majątku, następnie odsiaduje karę nieraz 

wieloletniego pozbawienia wolności, a następnie musi jeszcze uiścić grzywnę w warunkach, 

w których on, jak i często jego rodzina (o ile jeszcze ją posiada), są pozbawieni środków do 

życia i możliwości zarobkowania1460. 

 

W drugiej połowie lat 50. oraz w latach 60. XX w. wydano wiele innych ustaw, przede 

wszystkim o charakterze gospodarczym i administracyjnym, które posługiwały się klasyczną 

formą przepadku. Jedną z nich była ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na 

wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki 

 
1458 Wyrok SN z dnia 2 listopada 1957 r., II K 627/57, OSNPG 1958, nr 4, poz. 2. Por. też wyrok SN z dnia 20 

maja 1959 r., I K 28/59, OSNPG 1959, nr 7, poz. 2. 
1459 L. Hochberg, Niewłaściwe stosowanie…, s. 47–48. 
1460 Syntetycznie na temat norm karnych zawartych w ustawach z lat 50. XX w., dotyczących tzw. ochrony 

własności społecznej, zob. T. Bojarski, Polskie ustawodawstwo karne po II Wojnie Światowej, [w:] System 

prawa karnego, t. 2, Źródła prawa karnego, red. T. Bojarski, Warszawa 2011, s. 202–204. 
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nieuspołecznionej, obowiązująca do dnia 1 stycznia 1975 r.1461 Za prowadzenie działalności 

gospodarczej, bez zezwolenia wbrew przepisom powyższej ustawy, sąd mógł orzec przepadek 

przedmiotu przestępstwa (art. 11). 

Powstaje zatem wątpliwość, co oznaczało owe „prowadzenie działalności”, gdyż może 

być to niezwykle pojemna kategoria. Rozporządzenie Rady Ministrów, które zostało wydane 

do powyższej ustawy po ponad 4 latach od jej wejścia w życie, regulowało m.in. zasady i 

warunki wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz 

uszczegółowiało to pojęcie (§ 1 ust. 2–4), jednak nie w pełni1462. Hochberg słusznie zwrócił 

uwagę, że zwrot „prowadzenie działalności wbrew przepisom” powinien zostać zestawiony z 

art. 1 powyższej ustawy, mówiącym o „działalności zarobkowej”1463. Wskazał on również na 

to, iż penalizowany powinien być „z reguły” nie pojedynczy czyn wchodzący w zakres tej 

działalności, lecz ich kompleks, składający się na przestępstwo ciągłe. Z drugiej strony 

Hochberg stwierdził, że może zdarzyć się sytuacja, w której jeden czyn, ze względu na jego 

rozmiar, wartość pieniężną czy przedmiot działania przestępnego, będzie wskazywał na 

prowadzenie przez sprawcę działalności mającej charakter zarobkowy bez zezwolenia1464. 

Innym aktem prawnym, który posługiwał się przepadkiem z jednej strony w 

klasycznym, a z drugiej – w nieco specyficznym ujęciu, była ustawa z dnia 17 czerwca 1959 

r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim1465. Przewidywała ona bowiem, 

za szereg czynów zabronionych związanych z polowaniem, w razie skazania za karę 

zasadniczą z art. 551466, przepadek broni, narzędzi i psów, przy użyciu których zostało 

dokonane przestępstwo (art. 56)1467. 

 
1461 Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych 

usług przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej (Dz.U. Nr 45, poz. 224, ze zm.). 
1462 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1962 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie 

przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej (Dz.U. Nr 62, 

poz. 297, ze zm.). 
1463 „Ustawa dotyczy zarobkowej działalności wytwórczej, przetwórczej, handlowej i usługowej, prowadzonej 

przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej”. Ważny jest zatem ów komponent działalności zarobkowej, który 

nie pojawił się w hipotezie art. 11 ust. 1 ustawy. 
1464 J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski, op. cit., s. 351. Więcej na temat problemów z interpretacją pojęcia 

„zarobkowej działalności handlowej”, również w kontekście jej cykliczności, jak również zagadnienia 

jednoczesnego naruszenia kilku ustaw karnych, zob. H. Popławski, A. Weiser, Działalność gospodarcza bez 

zezwolenia jako przestępstwo, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1962, nr 5, s. 157–159. 
1465 Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (t.j. Dz.U. z 

1973 r. Nr 33, poz. 197, ze zm.). 
1466 Była to sankcja alternatywna w postaci kary więzienia do 3 lat i grzywny albo kary aresztu do 3 lat i 

grzywny. 
1467 Więcej na temat karnomaterialnych aspektów tej ustawy zob. H. Popławski, R. Skarbek, Przestępstwa z 

ustawy o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim, „Problemy Praworządności” 1983, nr 7, s. 10–

21. 
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Hochberg zwrócił uwagę, że tego rodzaju wyliczenie środków (narzędzi) służących do 

popełnienia przestępstwa ma charakter wyczerpujący, jak również postawił kontrowersyjną 

tezę, zgodnie z którą dla orzeczenia o przepadku nie ma znaczenia fakt, czy sprawca był ich 

właścicielem1468. Dziwi jednak fakt, że ustawodawca zdecydował się na wyodrębnienie z 

katalogu narzędzi zarówno broni, jak i psów. Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie te 

„przedmioty” przepadały na rzecz Skarbu Państwa albo były zwracane pokrzywdzonemu, 

ciężko wyobrazić sobie konkretną stratę materialną w postaci psa, który zasadniczo nie tylko 

nie jest przedmiotem, a więc nie może być także uznany za narzędzie. 

Do tezy Hochberga negatywnie odniósł się SN w uchwale z dnia 12 czerwca 1987 r., 

w której stwierdził, że art. 48 § 3 k.k. z 1932 r. nie dawał możliwości orzeczenia, na 

podstawie art. 56 ustawy łowieckiej, przepadku przedmiotu, który był objęty ustawową 

współwłasnością łączną małżeńską. Prowadziłoby to bowiem do pominięcia uprawnień 

małżonka, niebędącego sprawcą przestępstwa. SN uznał, że tego rodzaju sytuacja mogła mieć 

miejsce jedynie w szczególnych wypadkach przewidzianych w ustawie. W związku z tym, iż 

przepis ustawy szczególnej nie ustanawiał wyjątku od zasady sformułowanej w kodeksie, 

przepadek mógł objąć jedynie te przedmioty, które stanowiły własność sprawcy1469. Kwestie 

związane z możliwością zastosowania przepadku w sytuacji współwłasności zostaną jeszcze 

poruszone w dalszej części pracy. 

 

Warto też wspomnieć o dość obszernej ustawie karnej skarbowej z dnia 13 kwietnia 

1960 r., która również posługiwała się karą przepadku (konfiskaty) majątku w całości lub 

części oraz przepadku przedmiotów występku, stosując odpowiednio przepisy k.k. z 1932 r. 

(art. 3 § 1 u.k.s. z 1960 r.)1470 Utrzymana została zasada, wzorem poprzednich regulacji 

karno-skarbowych, że we wszystkich przypadkach, gdy specyfika typizacji na to pozwalała, 

w przepisach części szczególnej u.k.s. z 1960 r. (działu II „Przepisy szczegółowe” z art. 45–

112) przewidziano przepadek przedmiotów występku1471. 

Istotnym novum ustawy była instytucja przepadku (konfiskaty) majątku w całości lub 

w części, który mógł zostać orzeczony za popełnienie występku w „szczególnie 

obciążających okolicznościach” (art. 25 § 4 u.k.s. z 1960 r.). Kara ta mogła znaleźć 

zastosowanie w dwóch przypadkach: jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania występków 

 
1468 J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski, op. cit., s. 424. 
1469 Uchwała SN z dnia 12 czerwca 1987 r., VI KZP 41/86, OSNPG 1987, nr 10, poz. 112. 
1470 Ustawa karna skarbowa z dnia 13 kwietnia 1960 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 123, ze zm.) – dalej: u.k.s. z 1960 r. 
1471 M. Błaszczyk, op. cit., s. 93. 
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źródło dochodu (art. 25 § 1 lit. d), a także jeśli popełnił umyślnie występek skarbowy, a 

wartość przedmiotu była szczególnie duża albo jeżeli przez umyślnie popełniony występek 

skarbowy naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należności państwowej w wysokości ponad 

100 tys. zł (art. 25 § 1 lit. e u.k.s. z 1960 r.)1472.   

Podobnie jak na gruncie poprzednich ustaw karno-skarbowych, przepadek 

przedmiotów występku mógł zostać orzeczony w przypadkach określonych w u.k.s. z 1960 r. 

(art. 17 u.k.s. z 1960 r.). Dodano jednak regulację, zgodnie z którą kary tej nie można było 

orzec, gdy przedmioty występku stanowiły własność osoby trzeciej, a sprawca uzyskał je w 

drodze przestępstwa (art. 18 § 2 u.k.s. z 1960 r.). Podobnie, charakterystyczny dla ówczesnej 

epoki oraz zasady ochrony tzw. własności społecznej, był przepis, zgodnie z którym 

przepadek przedmiotów występku mógł być zaniechany, jeżeli stanowiły one własność 

jednostek spółdzielczych albo organizacji społecznych lub zawodowych (art. 18 § 3 u.k.s. z 

1960 r.). 

Art. 19 u.k.s. z 1960 r. precyzował zakres przepadku przedmiotów występku, także 

wzorując się na przepisach poprzednich ustaw karno-skarbowych. Karą tą nie objęto jednak 

tzw. przedmiotów zakazanych1473. Ponadto przepis art. 19 § 3 u.k.s. z 1960 r. dookreślał 

pewne „techniczne” następstwa tej kary, bowiem jeśli przed wykonaniem przepadku 

przedmiotu występku nastąpiła, na zarządzenie organu finansowego, sprzedaż przedmiotu 

występku, wówczas w jego miejsce wstępowała uzyskana ze sprzedaży kwota pieniężna. 

W u.k.s. z 1960 r. utrzymano również, wzorem wcześniejszych regulacji, regułę 

zastępczego ściągnięcia równowartości przepadłego przedmiotu (art. 21 § 1 u.k.s. z 1960 r.). 

Ustawodawca uznał, że, w przypadku braku możliwości jej dokładniejszego określenia, 

lepszą regulacją będzie oznaczenie jej w przybliżeniu, bez posiłkowania się szczegółowymi 

miernikami, jak to miało miejsce na gruncie poprzednich ustaw (art. 21 § 2 u.k.s. z 1960 r.). 

Odpowiedzialność za ściągnięcie równowartości przedmiotu występku, jeżeli brało w nim 

udział kilka osób, była również solidarna (art. 21 § 3 u.k.s. z 1960 r.). Podobnie utrzymana 

została zasada, iż w razie orzeczenia kary przepadku przedmiotu występku lub jego 

 
1472 Ostatni przepis nie miał jednak zastosowania, jeśli w związku z występkiem skarbowym nastąpiło 

uszczuplenie podatku, a należność ta została w całości uiszczona przed zamknięciem przewodu sądowego w 1. 

instancji (art. 25 § 4). W tej sytuacji sąd musiał orzec karę w zwykłym, nieobostrzonym wymiarze, a zatem 

przepadek (konfiskata) majątku nie mogła znaleźć tutaj zastosowania. Ibidem, s. 95.  
1473 Ibidem, s. 94. 
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równowartości, gasł obowiązek uiszczenia określonej należności państwowej (art. 22 § 2 

u.k.s. z 1960 r.)1474. 

SN, w postanowieniu z dnia 9 czerwca 1970 r., stanął na stanowisku, że przedmiot 

przestępstwa w rozumieniu art. 22 § 2 w zw. z art. 19 § 1 u.k.s. z 1960 r. nie był pojęciem 

abstrakcyjnym, lecz należało go oceniać według konkretnych ram przypisanego przestępstwa. 

Orzeczenie zatem częściowego przepadku przedmiotu przestępstwa, jeśli nie był on 

identyczny z przedmiotem przestępstwa przypisanego oskarżonemu, nie powodowało 

wygaśnięcia obowiązku uiszczenia należności państwowej na rzecz Skarbu Państwa. 

Odmienne zapatrywanie, jak skonstatował SN, mogłoby doprowadzić do paradoksalnej 

sytuacji, w której przepadek części przedmiotu przestępstwa nie tylko nie stanowiłby kary 

dodatkowej o charakterze ekonomicznym, lecz przeciwnie, mógłby być sposobem do 

uwolnienia się od zadłużenia osoby skazanej w stosunku do Skarbu Państwa1475. 

Analizując przypadek naruszenia przepisów części szczególnej u.k.s. z 1960 r. (art. 60 

§ 1 i 2), SN, w wyroku z dnia 15 października 1966 r., stanął na stanowisku, że konieczność 

przytoczenia w motywach wyroku okoliczności uzasadniających celowość wymiaru kary 

dodatkowej przepadku (konfiskaty) majątku (art. 339 § 2 k.p.k. z 1969 r.) nakładała na sąd 

obowiązek ustalenia, już w czasie przewodu sądowego, tych okoliczności, które miały wpływ 

na wymiar kary, a w szczególności na określenie wartości majątku, który powinien ulec 

przepadkowi (konfiskacie)1476. 

 

Kolejną ustawą, która posługiwała się klasycznym przepadkiem przedmiotów, była 

ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, 

obowiązująca aż do 20 marca 2000 r.1477 Za bezprawne pozbycie się1478 tych przedmiotów 

(art. 28 ust. 1) lub ich wyrabianie lub przechowywanie bez zezwolenia (art. 4 m.k.k.1479) sąd 

 
1474 W sprawie instytucji interwencji (art. 20) oraz przepisów procedury karno-skarbowej więcej zob. ibidem, s. 

96–99. 
1475 Postanowienie SN z dnia 9 czerwca 1970 r., V KRN 139/70, OSNKW 1970, nr 10, poz. 133. 
1476 Wyrok SN z dnia 15 października 1966 r., IV KR 149/66, OSNKW 1967, nr 7, poz. 74. 
1477 Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz.U. Nr 6, poz. 43, ze 

zm.). 
1478 Należy przywołać tutaj uwagę Hochberga, który rozróżnia często stosowane pojęcie „zbywa” od „pozbywa”, 

słusznie dowodząc, że to pierwsze ma charakter szerszy. W związku z tym czynem przestępnym jest nie tylko 

zbycie broni czy amunicji w jakkolwiek sposób (czy to odpłatnie, czy pod tytułem darmym), lecz również 

wszelkiego rodzaju czynności mające na celu jego pozbycie się, a więc także porzucenie czy innego rodzaju 

wyzbycie się tych przedmiotów. J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski, op. cit., s. 441. 
1479 Co do luki, którą ustawa wypełniła w odniesieniu do przestępstw z art. 4 m.k.k., w tym również przepadku 

nielegalnie wytwarzanej broni i amunicji, zob. J. Turski, Ustawa o broni, amunicji i materiałach wybuchowych, 

NP 1961, nr 7–8, s. 949–951. 
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miał obowiązek orzec ich przepadek (art. 28 ust. 2). Warto zwrócić uwagę, że nie dotyczyło 

to jednak pozbycia się broni sportowej, gdyż tego rodzaju czyn wyczerpywał znamiona 

wykroczenia karanego w trybie przepisów o postępowaniu karno-administracyjnym (art. 27). 

Zwraca uwagę fakt, iż ustawa nie wprowadzała formy nieumyślnej popełnienia 

przestępstwa pozbycia się broni palnej, amunicji czy materiałów wybuchowych. Hochberg 

stał na stanowisku, iż czyn ten mógł być penalizowany jedynie wówczas, gdy został 

popełniony umyślnie, a zatem np. zagubienie broni czy amunicji przez lekkomyślność lub 

niedbalstwo nie było przestępstwem1480. Marek Bojarski i Wojciech Radecki zwracali uwagę, 

że było to przestępstwo materialne, gdyż musiało nastąpić rzeczywiste pozbycie się broni 

palnej, amunicji czy przyrządów wybuchowych. Dopóki bowiem nie miało miejsca faktyczne 

wyzbycie się tych przedmiotów, można było odpowiadać jedynie za usiłowanie1481. 

Kolejnym aktem prawnym, związanym z materią klasycznego przepadku, była ustawa 

z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Uchylała ona, wspomniane już, 

rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 6 marca 1928 r. oraz dekret z dnia 1 marca 1946 r. o 

rejestracji i zakazie wywozu dzieł sztuki plastycznej, a obowiązywała aż do 17 listopada 2003 

r.1482 Ustawa przewidywała fakultatywny przepadek zabytku, choćby nie był on własnością 

sprawcy, za jego wywiezienie za granicę lub za brak jego sprowadzenia do kraju w terminie 

ustalonym w zezwoleniu (art. 74). Wydaje się, że ustawodawca, biorąc pod uwagę cel ustawy, 

jakim jest ochrona dziedzictwa narodowego, powinien był uznać tę sankcję jako 

obligatoryjną. Zwłaszcza, iż w tym akcie prawnym znajdował się przepis zawierający 

kompetencję służby konserwatorskiej do przywrócenia zabytku do stanu poprzedniego i 

miejsca przechowania na koszt sprawcy (art. 81)1483. 

Następnym aktem prawnym, tym razem z zakresu prawa gospodarczego, 

posługującym się pojęciem przepadku w jego klasycznym rozumieniu, była ustawa z dnia 29 

czerwca 1962 r. – Prawo probiercze1484. Za wytwarzanie, przechowywanie, nabywanie, 

zbywanie (art. 21), wybijanie znaczników probierczych (art. 22) bez zezwolenia oraz ich 

fałszowanie lub wprowadzanie w tym stanie do obrotu handlowego (art. 23) sąd orzekał 

przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa, jak również narzędzi, które służyły do 

 
1480 J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski, op. cit., s. 441. 
1481 M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe przepisy…, s. 64. 
1482 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz.U. Nr 10, poz. 48, ze zm.). 
1483 Sieroszewski słusznie zwrócił uwagę na pewnego rodzaju niekonsekwencję, że ustawa w art. 41 ust. 1 

zakazuje wywozu „dóbr kultury”, podczas gdy w art. 74 mowa jest o „zabytkach”, a niewątpliwie nie są to 

wyrażenia synonimiczne. W. Sieroszewski, op. cit., s. 109–110. 
1484 Ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. – Prawo probiercze (Dz.U. Nr 39, poz. 173, ze zm.). 
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jego popełnienia. W przypadku art. 21 przedmioty podlegały przepadkowi, nawet jeśli nie 

stanowiły własności sprawcy. Ponadto sąd miał obowiązek orzec zniszczenie znaczników 

oraz skasowanie ich cech probierczych na przedmiotach pochodzących z przestępstwa (art. 

24)1485. 

Innym aktem prawnym, który przewidywał, tym razem fakultatywny przepadek 

przedmiotu i narzędzi przestępstwa była ustawa z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie 

morskim. Za naruszenie rozlicznych przepisów ustawy można było orzec tę karę dodatkową 

w stosunku do: złowionych ryb (art. 44 pkt 1), sprzętu rybackiego (pkt 2), a także obu tych 

kategorii przedmiotów jednocześnie (pkt 3)1486. 

Istotnym aktem prawnym, który stał się wyrazem tendencji do różnicowania 

odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko własności społecznej, była ustawa z dnia 17 

czerwca 1966 r. o przekazaniu niektórych drobnych przestępstw jako wykroczeń do 

orzecznictwa karno-administracyjnego1487. Tego rodzaju przeniesienie wiązało się z 

wprowadzeniem szczególnych reguł odpowiedzialności za te czyny (z art. 1–10), które były 

surowsze od ogólnych zasad odpowiedzialności za wykroczenia. Przewidziano również 

karalność usiłowania (art. 12) i pomocnictwa (art. 13 i 14), które nie były penalizowane na 

gruncie k.w. z 1932 r. Na mocy tej ustawy do systemu polskiego prawa wprowadzono  czyny 

przepołowione, które, w zależności od wartości szkody, były albo przestępstwem, albo 

wykroczeniem1488. 

W ustawie znalazły się znane już wcześniej przepisy penalizujące spekulację, jednakże 

wartość towarów nie mogła przekroczyć 300 zł, aby można było ponieść odpowiedzialność na 

gruncie tej ustawy. Za popełnienie tego wykroczenia sąd mógł orzec przepadek towarów (art. 

4). Z kolei za prowadzenie zarobkowej działalności wytwórczej, przetwórczej, handlowej lub 

usługowej w ramach gospodarki nieuspołecznionej bez wymagania zezwolenia, w przypadku 

 
1485 Więcej na temat likwidacji luk intra legem względem k.k. z 1932 r. przez powyższą ustawę, 

umożliwiających skuteczne ściganie tzw. przestępstw probierczych zob. J. Szubert, T. Szente, Nowe prawo 

probiercze, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1962, nr 10, s. 326. 
1486 Ustawa z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. Nr 22, poz. 115, ze zm.). 
1487 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o przekazaniu drobnych spraw jako wykroczeń do postępowania karno-

administracyjnego (Dz.U. Nr 23, poz. 146, ze zm.). 
1488 Więcej na temat specyfiki czynów przepołowionych w ówczesnym prawie wykroczeń i prawie karnym 

materialnym zob. M. Błaszczyk, Problematyka czynów przepołowionych, [w:] Węzłowe problemy prawa 

wykroczeń – czy potrzebna jest reforma?, red. M. Kolendowska-Matejczuk, V. Vachev, Warszawa 2016, s. 156–

169. 
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mniejszej wagi czynu, przepadek można było orzec jedynie w szczególnie uzasadnionych 

wypadkach (art. 10)1489. 

W dniu 20 lipca 1964 r., „z okazji dwudziestolecia Polski Ludowej”, Rada Państwa 

wydała dekret o amnestii1490. Na jego podstawie puszczało się w niepamięć i przebaczało, 

popełnione przed dniem wejścia w życie tego aktu prawnego (22 lipca 1964 r.), m.in. 

przestępstwa oraz występki skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności do roku lub karą 

grzywny albo obiema tymi karami łącznie (art. 1 pkt 1 i 3), a także wszelkie wykroczenia oraz 

wykroczenia skarbowe (art. 1 pkt 4). W sprawach tych postępowania nie wszczynało się, a 

wszczęte umarzało. Kary, w całości lub części, które nie zostały wykonane oraz nieściągnięte 

koszty, darowano. Skazanie uważało się za niebyłe, a dane ulegały usunięciu z rejestru 

skazanych (art. 2 ust. 1). 

Wykonaniu podlegały jednak m.in. prawomocne orzeczenia o przepadku (konfiskacie) 

majątku, a także o przepadku narzędzi przestępstwa oraz przedmiotów, których posiadanie 

było zakazane lub wymagało zezwolenia, a także o przepadku innych przedmiotów 

przestępstwa (art. 2 ust. 2). Ponadto, w razie umorzenia postępowania, organ stosujący 

amnestię obligatoryjnie orzekał o przepadku narzędzi przestępstwa lub przedmiotów, których 

posiadanie było zakazane lub wymagało zezwolenia, jak również mógł orzec przepadek 

innych przedmiotów przestępstwa (art. 2 ust. 3). 

W dniu 21 lipca 1969 r., „z okazji dwudziestopięciolecia Polski Ludowej”, została 

uchwalona kolejna ustawa o amnestii1491, która w treści była bardzo podobna do dekretu z 

1964 r., a kwestię przepadku i konfiskaty regulowała w sposób tożsamy. Łącznie z obu aktów 

amnestyjnych skorzystało ok. 75 tys. osób1492. 

W latach 1959–1969 karę konfiskaty (przepadku) mienia orzekano przede wszystkim 

za przestępstwa przeciwko: mieniu społecznemu z dekretu czerwcowego (w 4725 

przypadkach, co stanowiło 81% ogółu) oraz marcowego (615/11,4%), a także za przestępstwa 

urzędnicze (52/1%)1493. 

 

 
1489 Zwracają uwagę nieostre wyrażenia ocenne („mniejszej wagi”, „szczególnie uzasadnione przypadki”), które 

stanowią akurat wyjątek od precyzyjnie ustalanych pojęć/wartości, którymi operowała ta ustawa. 
1490 Dekret z dnia 20 lipca 1964 r. o amnestii (Dz.U. Nr 27, poz. 174).  
1491 Ustawa z dnia 21 lipca 1969 r. o amnestii (Dz.U. Nr 21, poz. 151). 
1492 D. Antoszkiewicz, Amnestia – zarys problemu, Warszawa 1993, s. 14. 
1493 I. Rzeplińska, Konfiskata mienia…, s. 52–53. 
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3. Konfiskata i przepadek na gruncie kodeksu karnego z 1969 r. 

 

3.1. Prace przygotowawcze 

 

Lata 50. i 60. XX w. to także czas prac nad nowym, całościowym, kodeksem karnym, 

„odrodzonego” państwa polskiego, który nie byłby tylko kolejnym uzupełnieniem k.k. z 1932 

r. Kodeks Makarewicza nie spełniał założeń doktryny socjalistycznej i wymagał coraz to 

dalszych „usprawnień” i modyfikacji, głównie poprzez wskazane już powyżej akty prawne i 

dyrektywy polityczne, aby wpasować się w ramy nowej rzeczywistości prawno-politycznej i 

społecznej. W związku z tym, z dniem 27 września 1950 r., Prezydium Rządu podjęło 

uchwałę, zlecając Ministerstwu Sprawiedliwości opracowanie projektów nowych kodeksów – 

karnego i cywilnego1494. 

W przepisanym czasie powstał projekt części ogólnej kodeksu karnego Polski 

Ludowej, który bazował przede wszystkim na rozwiązaniach radzieckich1495. Projekt, choć 

wykazywał pewne podobieństwa wobec k.k. z 1932 r., różnił się od niego w wielu kwestiach. 

Dotyczyło to także kwestii przepadku przedmiotów i narzędzi oraz (konfiskaty) mienia. 

Zostały one umieszczone w obszernym przepisie dotyczącym katalogu kar (art. 29)1496. I tak 

projekt operował karą w postaci przepadku mienia w całości lub części (pkt c) oraz przepadku 

przedmiotów pochodzących z przestępstwa i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do 

jego popełnienia (pkt d)1497. 

Przepadek mienia miał obejmować utratę całego majątku sprawcy lub jego ściśle 

określonej części albo utratę praw majątkowych (co było pewnym niedookreślonym novum) i 

w praktyce znów przybierał formę konfiskaty majątku (art. 77). Projekt rozdzielał 

 
1494 Uchwała Prezydium Rządu z dnia 27 września 1950 r. w sprawie opracowania nowych kodeksów Polski 

Ludowej – karnego i cywilnego (M.P. Nr 106, poz. 1339). 
1495 „Przy opracowaniu projektu autorzy starali się skorzystać w pełniej mierze ze zdobyczy radzieckiej nauki 

prawa karnego i z doświadczeń radzieckiego ustawodawstwa karnego”. Projekt kodeksu karnego Polski 

Ludowej. Część ogólna, oprac. Komisja Konsultacyjno-Naukowa przy Ministerstwie Sprawiedliwości, 

Warszawa 1951, s. 40. 
1496 Warto nadmienić, że projekt kodeksu nie operował pojęciem „kara zasadnicza”, umieszczając wszystkie ich 

rodzaje w jednym przepisie. Dopiero z art. 32 i n. można było wywnioskować, które kary należały do katalogu 

kar „wymierzanych samoistnie” (zasadniczych), a które „mogły być wymierzane tylko obok innych kar” 

(dodatkowe). Do tych pierwszych zaliczano kary: śmierci, pozbawienia wolności oraz pracy poprawczej. Dalsza 

redakcja tego przepisu jeszcze bardziej komplikowała sprawę: „[…] jednakże w przypadkach przewidzianych w 

ustawie mogą one być [kary dodatkowe] wymierzane samoistnie”. Sprawiało to uzasadnione wrażenie, że 

projekt ten był istotnie niedopracowany. 
1497 Projekt kodeksu…, s. 10–11. 
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obligatoryjne zastosowanie tej kary (art. 78 § 11498) od fakultatywnego (art. 78 § 21499). W 

przypadku klasycznego przepadku właściwie zostały powtórzone przepisy art. 50 k.k. z 1932 

r. (art. 79)1500. 

W projekcie rzuca się w oczy jeszcze jedna istotna nieścisłość – nie tylko o 

charakterze prawno-redakcyjnym, ale i polityczno-społecznym. Otóż ustawodawca w 

uzasadnieniu do części ogólnej projektu kodeksu stwierdził, że „zgodnie z postępową, 

marksistowską nauką prawa karnego kodeks nie przewiduje tzw. środków 

zabezpieczających”1501. W praktyce jednak, zarówno w przypadku przepadku (konfiskaty) 

mienia, jak i przepadku przedmiotów i narzędzi, powtórzono zasadnicze założenia art. 85 k.k. 

z 1932 r., umożliwiające orzeczenie tej kary tytułem środka zabezpieczającego (art. 80)1502. 

W marcu 1956 r. wydany został nowy projekt kodeksu karnego (PRL), który zawierał 

już nie tylko część ogólną, ale i szczególną, a także istotne przepisy wprowadzające1503. 

Przede wszystkim w zakresie uchylenia mocy obowiązującej większości niezwykle 

represyjnych, wspomnianych już, dekretów z lat 40. i początku lat 50. XX w. (art. I.), a także 

większości dotychczasowych przepisów karnych ustaw szczególnych (art. V.) Nie dotyczyło 

to jednak dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r., czyli tzw. sierpniówki, czy też dekretu z dnia 22 

stycznia 1946 r. o odpowiedzialności za klęskę wrześniową i faszyzację życia państwowego 

(art. II.). W pierwszym z nich „uelastyczniono” jednak art. 7, odstępując od konieczności 

bezwzględnego orzeczenia przez sąd konfiskaty1504 mienia skazanego za przestępstwo 

 
1498 „Sąd orzeka przepadek mienia w razie skazania: a) na karę śmierci lub na karę 25 lat pozbawienia wolności, 

b) na karę pozbawienia wolności za czyn popełniony z wrogich w stosunku do Polski Ludowej pobudek”. 

Podczas gdy pierwszy punkt daje ścisłe wskazanie sądowi, tak drugi pozostawia istotne pole do interpretacji, co 

zapewne było nieprzypadkowym zamysłem ustawodawcy. 
1499 „Sąd może orzec przepadek mienia w razie skazania za przestępstwo z winy umyślnej, przewidziane w 

rozdziałach: o przestępstwach przeciwko Polsce Ludowej, o przestępstwach przeciwko podstawom 

gospodarczym Polski Ludowej oraz w innych przypadkach przewidzianych w ustawie”. 
1500 § 1: „Sąd może orzec przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa oraz środków służących do 

popełnienia przestępstwa”. § 2: „Jeżeli środki służące do popełnienia przestępstwa nie są własnością sprawcy, 

przepadek następuje tylko w przypadkach wskazanych w ustawie”. Projekt kodeksu…, s. 24–25. 
1501 Ibidem, s. 39. 
1502 § 1: „Sąd może orzec przepadek mienia (art. 77) lub przepadek przedmiotów (art. 79) także wówczas, gdy 

wydanie wyroku skazującego nie jest możliwe ze względu na nieujęcie sprawcy, jeżeli orzeczenie przepadku jest 

przewidziane w ustawie i uzasadnione okolicznościami sprawy”. § 2: „Sąd może orzec przepadek przedmiotów, 

choćby sprawca czynu nie ponosił odpowiedzialności”. Ibidem, s. 25. 
1503 Jak donosiła ówczesna prasa, wychwalając założenia projektu, został on „poddany pod dyskusję szerokich 

rzesz społeczeństwa”. „Życie Warszawy” z dnia 9 maja 1956 r., nr 110, s. 1. 
1504 Dokładnie takie pojęcie wystąpiło w uzasadnieniu do projektu, choć w projekcie nieustannie jest mowa o 

przepadku mienia (w całości lub części). 
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kolaboracji, wprowadzając jej fakultatywność, ponieważ, jak czytamy: „Praktyka wykazała, 

że ta sztywna zasada nie zawsze jest słuszna”1505. 

W kontekście katalogu kar zwraca uwagę art. 20, w którym określone zostały cele 

kary, będący swoistą „preambułą”1506. Projekt wprowadzał już podział kar na samoistne (art. 

22) oraz dodatkowe (art. 33). Do tych ostatnich zaliczał przepadek mienia (pkt 5) oraz 

przepadek rzeczy (pkt 6)1507. Przepadek, czyli w praktyce konfiskata, mienia doznała 

istotnych ograniczeń względem poprzedniej wersji projektu kodeksu. Kara ta mogła zostać 

orzeczona jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie, co uściślało jej charakter, gdyż 

odsyłało do części szczególnej projektu (art. 42 § 1). Ponadto wyłączono z jej zakresu 

przedmioty niezbędne dla skazanego lub członków jego rodziny (§ 2). Z kolei klasyczny 

przepadek (rzeczy) został uregulowany w sposób identyczny jak w poprzedniej wersji 

projektu kodeksu – był wzorowany na rozwiązaniach zawartych w art. 50 k.k. z 1932 r. (art. 

43)1508. 

Projekt kodeksu (w rozdziale XIV) części ogólnej zawierał przepisy wyjaśniające, 

stanowiące swoisty słowniczek wyrażeń ustawowych. W kontekście przepadku (konfiskaty) 

istotny był przepis art. 94 § 2, który precyzował odpowiedzialność karną za wspomniane w 

poprzednim podrozdziale przestępstwa przeciwko własności społecznej. Miały one szeroki 

charakter przedmiotowy, gdyż poza mieniem stanowiącym własność państwa, spółdzielni lub 

socjalistycznej organizacji społecznej, zawierały także mienie znajdujące się pod zarządem 

lub ochroną albo w przechowaniu instytucji państwowej lub społecznej1509. 

Projekt kodeksu karnego PRL zawierał w części szczególnej liczne przepisy, które 

operowały zarówno karą przepadku (konfiskaty) mienia w całości lub w części, jak i 

(klasycznym) przepadkiem tzw. rzeczy. Pierwsza z nich groziła za większość przestępstw 

przeciwko podstawom politycznym i gospodarczym PRL (rozdział XV). Mogła ona przyjąć 

charakter obligatoryjny1510, jak również, zdecydowanie częściej, fakultatywny1511. Z kolei 

 
1505 Projekt kodeksu karnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i przepisy wprowadzające, Warszawa 1956, s. 

86–88, 106. 
1506 „Zadaniem kary jest wychowanie sprawcy w duchu zasad współżycia społecznego, zapobieżenie popełnieniu 

przezeń dalszych przestępstw, powstrzymanie innych osób od popełnienia przestępstw oraz budzenie w masach 

pracujących czujności na czyny godzące w interesy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Ibidem, s. 10. 
1507 Ibidem, s. 13. 
1508 Ibidem, s. 15. 
1509 Ibidem, s. 27. 
1510 Np. zdrada ojczyzny (art. 100), przygotowanie lub prowadzenie wojny napastniczej (art. 111), czy też 

ludobójstwo (art. 113). 
1511 Np. przeprowadzenie zamachu terrorystycznego (art. 103), prowadzenie wrogiej propagandy 

antypaństwowej (art. 106) czy wojennej za pośrednictwem środków masowego przekazu (art. 110), kradzież 

mienia społecznego (art. 121). Ale także za inne kategorie czynów zabronionych, np. za rozbój przy użyciu broni 
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druga z nich była przewidywana za rozmaite czyny porozsiewane po całym projekcie kodeksu 

i także musiała być orzeczona w wyroku1512 albo była pozostawiana uznaniu sądu1513. 

Kolejny projekt kodeksu karnego został opublikowany w lutym 1963 r. Zwraca uwagę 

specjalnie wyodrębniony wstęp, jako jego swoista preambuła1514. Ponadto w komentarzu 

Igora Andrejewa, jednego z najważniejszych autorów projektu i późniejszego kodeksu, 

można zidentyfikować dalsze motywy, jakim miało kierować się prawo karne państwa 

socjalistycznego1515. 

Warto zauważyć, iż w katalogu kar dodatkowych znalazł się jedynie przepadek 

(konfiskata) mienia (art. 47 pkt 5), który mógł zostać orzeczony, w całości lub części, za 

popełnienie zbrodni: przeciwko Państwu Ludowemu (rozdział XVI) lub przeciwko pokojowi i 

ludzkości (rozdział XVII), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wyrządzenie tym czynem 

szkody w mieniu społecznym (art. 54 § 1 i 2). Sąd miał obowiązek określić poszczególne 

składniki majątkowe podlegające przepadkowi (§ 3)1516. 

Przepadek (konfiskata) mienia obejmował jedynie majątek należący do skazanego w 

chwili wydania wyroku, choćby nieprawomocnego (art. 55 § 1), a określone przedmioty, 

zgodnie z przepisami k.p.c. z 1930 r., nie podlegały egzekucji (§ 2). Mienie objęte 

przepadkiem (konfiskatą) przechodziło na rzecz Skarbu Państwa z chwilą uprawomocnienia 

się wyroku (§ 3)1517. Widać wyraźnie, że projekt kodeksu karnego, względem poprzedniego, 

 
i działając w grupie (art. 180), tzw. korupcję bierną (art. 186) czy też fałszowanie pieniędzy albo papierów 

wartościowych (art. 279), ale także, wspomniana wcześniej, spekulacja w znacznych rozmiarach lub w 

warunkach recydywy (art. 267 § 3). Projekt kodeksu karnego PRL…, s. 28–35, 47–48, 67, 70. 
1512 Choćby nie były własnością sprawcy. Np. za powyżej wskazany typ kwalifikowany przestępstwa spekulacji 

(art. 267 § 4), sfałszowanych pieniędzy, papierów wartościowych i innych dowodów stwierdzających uiszczenie 

należności na rzecz instytucji państwowej lub społecznej (art. 285) czy też szereg przestępstw dewizowych (art. 

286–289). 
1513 Dotyczyło to np. przestępstw: obrotu środkami odurzającymi bez zezwolenia (art. 234), przemytu za granicę 

dzieł kultury narodowej (art. 240), udziału w zbrojnej grupie (art. 245), obrotu uzbrojeniem bez zezwolenia (art. 

255), nielegalne posiadania radioodbiornika (art. 256) czy też nabycie lub przyjęcie rzeczy pochodzących z 

przemytu (art. 295). Projekt kodeksu karnego PRL…, s. 60–62, 64, 67, 71–75. 
1514 „Kodeks karny służy ochronie: niezawisłości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i nienaruszalności jej 

granic, socjalistycznego ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i ustanowionego w niej porządku prawnego, 

własności społecznej, osób i ich praw. W tym celu kodeks karny określa, jakie czyny społecznie niebezpieczne 

stanowią przestępstwa i ustanawia za niej kary”. Projekt kodeksu karnego, oprac. Komisja Kodyfikacyjna przy 

Ministrze Sprawiedliwości, Warszawa 1963, s. 1. 
1515 „W tym znaczeniu można postulować, aby prawo karne z jednej strony afirmowało doniosłość takich 

wartości społecznych jak niepodległość państwa, ustrój socjalistyczny, życie ludzkie i inne dobra człowieka, 

własność społeczna, określając czyny godzące w te wartości i wyznaczając sankcje jako ich mierniki, z drugiej 

zaś strony, aby czyniło to w sposób maksymalnie gwarantujący sprawiedliwą, zgodną ze społeczną 

świadomością prawną represję, bez której afirmacja wartości społecznych pozostałaby pustym dźwiękiem”. I. 

Andrejew, Nowy kodeks karny. Z rozważań nad projektem, Warszawa 1963, s. 25. 
1516 Projekt kodeksu…, Warszawa 1963, s. 10–11. 
1517 Ibidem, s. 11–12. 
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zdecydowanie uściślił stosowanie tej kary. Ponadto, co istotne, przepadek (konfiskata) całości 

lub części majątku, w przeciwieństwie do projektu k.k. PRL, była pozostawiona uznaniu sądu. 

Tego rodzaju koncepcje, które de facto zmierzały ku liberalizacji przesłanek 

stosowania kary przepadku (konfiskaty) mienia nie znalazły aprobaty Stanisława Paweli, 

który pełnił wówczas urząd sędziego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Twierdził on, iż 

rozwiązania zawarte w projekcie k.k. z 1963 r. nie byłyby skuteczne w walce z 

najpoważniejszymi przestępstwami. Z drugiej jednak strony, przy wprowadzeniu 

obligatoryjności kary przepadku (konfiskaty) majątku, Pawela uznał, że byłoby pożądane, aby 

sąd miał możliwość odstąpienia od kary grzywny, jeśli sprawca traciłby cały swój 

majątek1518. 

Na podobnym stanowisku stanął Jan Bednarzak, który krytykował projektodawców za 

wprowadzenie jedynie fakultatywnego przepadku (konfiskaty) mienia. Uważał, że przy 

niektórych przestępstwa sąd powinien być zobligowany do orzeczenia tej kary. Zaliczał do 

nich: gwałtowny zamach na niepodległość lub całość terytorium Państwa, zdradę kraju, 

zbrodnie przeciw ludzkości czy zagarnięcie mienia społecznego znacznej wartości1519. 

Mimo iż projektodawcy nie zdecydowali się umieścić klasycznego przepadku w 

katalogu kar dodatkowych, to de facto wprowadzili go do rozdziału XIII „Środki lecznicze i 

administracyjne”, tworząc z niego formalnie środek administracyjny1520. Sąd mógł orzec 

odebranie i przekazanie na rzecz Skarbu Państwa rzeczy, które stanowiły przedmiot czynu 

przestępnego albo służyły lub miał służyć do jego popełnienia, jak również mienia lub rzeczy, 

które bezpośrednio lub pośrednio pochodziły z przestępstwa (art. 104 § 1). Jeżeli nie były one 

własnością sprawcy, ich odebranie i przekazanie mogło być orzeczone jedynie w wypadkach 

wskazanych w ustawie (§ 2). Rzeczy te przechodziły na rzecz Skarbu Państwa z chwilą 

uprawomocnienia się wyroku (§ 3)1521. 

Ponieważ projektodawca zdecydował się w części ogólnej projektu ściśle sprecyzować 

kategorie czynów zabronionych, za które groził przepadek (konfiskata) mienia (art. 54 § 1 i 

2), wobec tego nie znajdziemy ich w poszczególnych przepisach części szczególnej. Nieco 

 
1518 S. Pawela, Kodyfikacja a ochrona mienia społecznego, „Prawo i Życie” 1963, nr 4, s. 3–4. 
1519 Jak konstatował: „Obligatoryjny przepadek mienia podkreśliłby w samym kodeksie karnym olbrzymią 

szkodliwość społeczną tego rodzaju czynów, zaś w orzecznictwie sądowym pozwoliłby uniknąć kłopotów 

wynikających z okazywaną aktualnie niechęcią do stosowania tego rodzaju kary dodatkowej”. J. Bednarzak, 

Grzywna – przepadek majątku, „Prawo i Życie” 1963, nr 7, s. 5. 
1520 W doktrynie pojawia się również pojęcie środka oddziaływania sui generis. K. Postulski, M. Siwek, op. cit., 

s. 27. 
1521 Ibidem, s. 22–23. 
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inaczej z przepadkiem orzekanym jako środek administracyjny, który w części szczególnej 

występuje, ale zdecydowanie rzadziej niż w poprzednich wersjach projektu karnego1522. 

Część ogólna kolejnego projektu kodeksu karnego została opublikowana w styczniu 

1966 r. Do katalogu kar dodatkowych powrócił przepadek rzeczy (art. 39 pkt 7), ale co 

ważniejsze, umieszczono w nim również karę konfiskaty mienia pod tą właśnie nazwą (pkt 

6)1523. Poza istotną zmianą, względem poprzedniego projektu, polegającą na uściśleniu 

nazewnictwa, doprecyzowano wysokość szkody w mieniu społecznym na min. 100 tys. zł 

(art. 48 § 1 pkt 2) oraz wprowadzono fakultatywność kary konfiskaty mienia w przypadku 

skazania za zbrodnię popełnioną w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jeżeli wynikła z niej 

znaczna szkoda w mieniu społecznym (§ 2)1524. 

Z kolei klasyczny przepadek rzeczy został uregulowany znów podobnie do tego 

zawartego w k.k. z 1932 r. z tą jednak różnicą, że zdecydowano się na rangę kodeksową 

przestępstw polegających na naruszeniu zakazu wytwarzania, posiadania, obrotu lub 

przewozu określonych przedmiotów – wówczas sąd miał możliwość orzeczenia ich 

przepadku (art. 50 § 2). Mógł to zrobić jednak tylko w sytuacji, w której przedmioty te były 

własnością sprawcy, gdyż w innym przypadku obowiązywała wcześniejsza zasada, w której 

ta kara dodatkowa mogła być orzeczona tylko w wypadkach przewidzianych w ustawie (§ 

3)1525. 

Projekt wprowadzał bardzo istotne novum, zgodnie z którym sąd mógł orzec jedynie 

karę dodatkową jako samoistną – jednak bez pozbawienia praw publicznych oraz konfiskaty 

mienia, ale już z przepadkiem rzeczy – jeżeli sprawca dopuścił się przestępstwa mniejszej 

wagi, a zachodziły warunki do jej orzeczenia (art. 56)1526. Względem k.k. z 1932 r. 

 
1522 Właściwie jedynym przykładem był tutaj art. 335, znajdujący się na końcu rozdziału XXVIII „Fałszowanie 

pieniędzy, papierów wartościowych i znaków” i obejmujący niemal wszystkie znajdujące się tam przestępstwa 

(art. 329–333). Przepis ten obligował sąd do odebrania i przekazania na rzecz Skarbu Państwa sfałszowanych 

pieniędzy, papierów i narzędzi mierniczych, chociażby nie były własnością sprawcy. Z kolei w przypadku 

rzeczy, które służyły lub miały służyć do fałszowania pieniędzy, papierów lub narzędzi mierniczych – również 

bez względu na ich własność – pozostawione to było uznaniu sądu. 
1523 Również z uzasadnienia projektu: „Aby uwypuklić już w samej nazwie kary znaczną różnicę zachodzącą 

między przepadkiem mienia a przepadkiem przedmiotów lub narzędzi, projekt określa tę pierwszą karę mianem 

konfiskaty”. Projekt kodeksu karnego. Część ogólna. Wprowadzenie, oprac. Komisja Kodyfikacyjna przy 

Ministrze Sprawiedliwości. Zespół Prawa Karnego, Warszawa 1966, s. 11, 51. 
1524 W żaden jednak sposób, również w wyjaśnieniu wyrażeń ustawowych (art. 110), nie sprecyzowano pojęcia 

znacznej szkody majątkowej. Ibidem, s. 13, 27.  
1525 Ibidem, s. 13–14. 
1526 Dalsze warunki były jednak bardziej skomplikowane. Przestępstwo musiało być zagrożone karą pozbawienia 

wolności do lat 2 albo karą łagodniejszą. Ponadto sąd musiał uznać, że kara dla sprawcy nie byłaby surowsza niż 

6 miesięcy oraz nie byłoby celowe skazanie na taką karę. Wówczas sąd mógł orzec karę pracy poprawczej lub 

grzywnę, choćby przestępstwo nie było zagrożone taką karą. Jeśli skazanie nawet na te kary nie byłoby celowe, 

dopiero wówczas można było orzec karę dodatkową (z art. 39 pkt 2–5 lub 7) jako samoistną. Ibidem, s. 56. 
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rozszerzono możliwości orzeczenia przepadku tytułem środka zabezpieczającego. Sąd miał 

bowiem taką możliwość, jeśli sprawca dopuścił się czynu zabronionego w stanie 

niepoczytalności (art. 28 § 1 w zw. z art. 95 § 1), jak również gdy stopień społecznego 

niebezpieczeństwa czynu był znikomy, a także w razie warunkowego umorzenia 

postępowania lub jego zawieszenia albo stwierdzenia, że zachodzi okoliczność wyłączająca 

ukaranie sprawcy czynu zabronionego (art. 95 § 2)1527. 

Projekt części szczególnej kodeksu karnego został opublikowany w maju 1966 r. 

Podobnie jak w poprzedniej wersji projektu kodeksu karnego nie było potrzeby określania 

kary konfiskaty mienia w poszczególnych przepisach, gdyż obejmowała je dyspozycja art. 48 

§ 1 pkt. 1 (rozdziały XVIII i XIX). Projektodawcy stworzyli jednak jeden wyjątek, 

wprowadzając do przepisu art. 125 § 3, który określał możliwość orzeczenia przepadku 

przedmiotów przestępstwa oraz konfiskaty całości lub części mienia sprawcy, co w 

najlepszym razie stanowiło oczywiste superfluum ustawowe1528. Poza tym, podobnie jak w 

poprzedniej wersji projektu, przepadek w części szczególnej nie pojawiał się nazbyt często i 

dotyczył przede wszystkim przestępstw gospodarczych (art. 221) oraz fałszowania pieniędzy, 

papierów wartościowych, znaków urzędowych i narzędzi mierniczych (art. 227)1529. 

W marcu 1968 r. ukazał się kolejny projekt kodeksu karnego, bezpośrednio 

poprzedzający nową kodyfikację, w którym, w ramach kar dodatkowych, utrzymano podział 

na konfiskatę mienia (art. 38 pkt 5) oraz przepadek rzeczy (pkt 6)1530. Projektodawca 

zdecydował się na pewną korektę zakresu kary konfiskaty całości albo części mienia. 

Dotyczyła ona bowiem skazania za zbrodnię przeciwko podstawowym interesom politycznym 

PRL albo przeciwko pokojowi ludzkości lub stosunkom międzynarodowym (art. 46 § 1 pkt 

1), a także zagarnięcia mienia społecznego znacznej wartości (pkt 2)1531. Tym razem rozmiar 

znacznej wartości szkody nie został ściśle sprecyzowany kwotowo w przepisie części ogólnej, 

lecz należało wówczas sięgnąć do wyjaśnień wyrażeń ustawowych, w których zdefiniowano 

 
1527 Ibidem, s. 24. 
1528 Przepis ten dotyczył nabywania, zbywania albo wywożenia za granicę złota, platyny lub zagranicznych 

środków płatniczych w wielkich rozmiarach, narażających  przez to interesy gospodarcze PRL na wielką szkodę. 

Projekt kodeksu karnego. Część szczególna. Wprowadzenie, oprac. Komisja Kodyfikacyjna przy Ministrze 

Sprawiedliwości. Zespół Prawa Karnego, Warszawa 1966, s. 6. 
1529 Spośród tych pierwszych przepadkowi ulegały urządzenia przedsiębiorstwa i towarów, stanowiących 

własność sprawcy i był on pozostawiony uznaniu sądu, podczas gdy w drugim przypadku kara ta była 

wymierzana obligatoryjnie. Ibidem, s. 26–30. 
1530 Projekt kodeksu karnego oraz przepisów wprowadzających kodeks karny, Warszawa 1968, s. 12. 
1531 Ibidem, s. 14. 
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pojęcie mienia znacznej wartości (Rozdział XVII, art. 120)1532. Z kolei orzeczenie konfiskaty 

całości albo części mienia, w razie skazania za inną zbrodnię popełnioną w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej, pozostawiono uznaniu sądu (art. 46 § 2)1533. 

Projektodawca zdecydował się na uściślenie przedmiotów majątkowych mających 

ulec konfiskacie, wyłączając możliwość orzeczenia jej w formie ułamka (art. 47 § 3). W 

uzasadnieniu do projektu można przeczytać, że tego rodzaju rozwiązanie stanowiło 

odpowiedź na wątpliwości, które powstawały w orzecznictwie w związku z orzekaniem 

konfiskaty części mienia1534. 

Zakres klasycznego przepadku jako kary dodatkowej nie uległ tak istotnym zmianom 

względem poprzedniej wersji projektu. Projektodawca zdecydował się jednak rozszerzyć 

zakres tej kary, dodając pewnego rodzaju ich nową kategorię obejmującą przedmioty, co do 

których sprawca naruszył zakaz ich wytwarzania, posiadania, obrotu lub przewozu 

określonych przedmiotów, a które miały zostać objęte przepadkiem nawet w sytuacji, gdy nie 

były własnością sprawcy (art. 48 § 2)1535. Bafia zwrócił uwagę, że pod pojęciem przewozu 

należało również rozumieć wywóz i przywóz. Słusznie stwierdził, iż ta nowa postać 

swoistego przepadku rzeczy wychodziła poza tradycyjny podział tej kary na producta i 

instrumenta sceleris, mogąc stanowić ważny element polityki dolegliwości ekonomicznej1536. 

Nieco inaczej wyglądała kwestia dotycząca orzekania przepadku tytułem środka 

zabezpieczającego. Sąd miał możliwość orzeczenia przepadku w sytuacji, gdy społeczne 

niebezpieczeństwo czynu było znikome, w razie warunkowego umorzenia postępowania, jak 

również stwierdzenia, że zachodzi okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy czynu 

zabronionego, a także w innych wypadkach przewidzianych w ustawie (art. 104)1537. 

Wprowadzenie tej ostatniej, de facto otwartej klauzuli, motywowano zbyt szerokim zakresem 

 
1532 Z treści § 9 dowiadujemy się, że przez mienie znacznej wartości rozumiano mienie o wartości 

przekraczającej 50 tys. zł. W przypadku mienia wielkiej wartości dolny próg wynosił 100 tys. zł. Zdefiniowane 

zostało również pojęcie mienia społecznego, którym było „socjalistyczne mienie ogólnonarodowe, mienie 

spółdzielcze lub mienie innej organizacji ludu pracującego (§ 6). Stworzono nawet definicję zagarnięcia mienia 

jako „przysporzenie sobie lub komu innemu korzyści majątkowej przez kradzież, przywłaszczenie albo oszustwo 

lub inne wyłudzenie; jeżeli zagarnięcia mienia dopuściło się dwóch lub więcej sprawców w porozumieniu, sąd 

przyjmował za podstawę oceny prawnej czynu ogólną wartość zagarniętego mienia (§ 8). Ibidem, s. 32–33. 
1533 Ibidem, s. 14. 
1534 Ibidem, s. 14, 111. 
1535 Ibidem, s. 14–15. 
1536 Bafia J., Zasady polityki dolegliwości ekonomicznej w projekcie kodeksu karnego, NP 1968, nr 7–8, s. 1098. 
1537 Projekt kodeksu karnego…, s. 28–29. 
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możliwości orzeczenia przepadku przedmiotów przy umorzeniu postępowania (np. z powodu 

braku dowodów winy)1538. 

 

3.2. Konfiskata i przepadek w k.k. z 1969 r. 

 

Ostatecznie całościowy kodeks karny, zastępujący ten z 1932 r., został uchwalony w 

dniu 19 kwietnia 1969 r. i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.1539 Władysław Wolter 

argumentował jego wprowadzenie w następujący sposób: „Kodeks karny z 1932 r., a więc 

ustawa karna odbijająca ówcześnie stosunki społeczne państwa burżuazyjnego, co w tym czy 

innym kierunku nie mogło już odpowiadać odmiennym, na skutek rewolucyjnych zmian 

nowym, aktualnym stosunkom społecznym”1540. W nowym już stanie prawnym, 

wypowiadając się na temat funkcji kary, SN w wyroku z dnia 16 czerwca 1971 r. uznał, że 

miała ona przede wszystkim na celu zaspokojenie poczucia sprawiedliwości społecznej1541. 

K.k. z 1969 r. umieścił karę konfiskaty mienia (art. 38 pkt 5) oraz przepadku rzeczy 

(art. 38 pkt 6) w katalogu kar dodatkowych1542. Kara konfiskaty mienia w całości albo części 

była wymierzana obligatoryjnie w razie skazania za zbrodnię przeciwko podstawowym 

interesom politycznym lub gospodarczym PRL (art. 46 § 1 pkt 1)1543, a także zagarnięcia 

mienia społecznego znacznej wartości (art. 46 § 1 pkt 2)1544. Z kolei w przypadku skazania za 

 
1538 Ibidem, s. 121. 
1539 Warto zwrócić uwagę, że ustawa ta uchylała także przepisy KKWP z 1944 r., wprowadzając normy prawa 

karnego wojskowego do części trzeciej (Rozdziały XXXVII–XVIII) nowego kodeksu. Ustawa z dnia 19 

kwietnia 1969 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94, ze zm.) – dalej: k.k. z 1969 r. 
1540 Wolter pisał także, że k.k. z 1932 r. był wyrazem państwa kapitalistycznego i nie znał pojęcia własności 

społecznej, które w państwie socjalistycznym powinno być zagadnieniem pierwszoplanowym. K. Buchała, W. 

Wolter, Wykład prawa karnego na podstawie kodeksu karnego z 1969 r., cz. 1, Część ogólna, z. 1, Nauka o 

ustawie karnej i o przestępstwie, Kraków 1971, s. 10–11. 
1541 Wyrok SN z dnia 16 czerwca 1971 r., IV KR 107/71, LEX nr 21409. 
1542 Kryspin Mioduski, sędzia NSW, w komentarzu do k.k. z 1969 r. pisał: „Ponieważ […] możność samoistnego 

orzekania przestała być differentia specifica między karami zasadniczymi a dodatkowymi, kary dodatkowe 

można określić jako dolegliwości nie polegające na pozbawieniu sprawcy ani życia, ani wolności, natomiast 

pozbawiające go pewnych dóbr niematerialnych lub materialnych określających pozycję jednostki w 

społeczeństwie.” J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1971, s. 133. 
1543 Były to przestępstwa z rozdziału XIX (art. 122–124, 126–127, 130–131, 134–135). 
1544 Było to kilka zbrodni z rozdziału XIX (Przestępstwa przeciwko mieniu): art. 201, 202 § 2, oraz 210. 

Podobnie jak w ostatnim projekcie kodeksu, pojęcia te znalazły się w wyjaśnieniu wyrażeń ustawowych.  I tak 

mieniem społecznym było „socjalistyczne mienie ogólnonarodowe, mienie spółdzielcze lub mienie innej 

organizacji ludu pracującego” (art. 120 § 6). Zagarnięciem mienia było „przysporzenie sobie lub komu innemu 

korzyści majątkowej przez kradzież, przywłaszczenie albo oszustwo lub inne wyłudzenie; jeżeli zagarnięcia 

mienia dopuściło się dwóch lub więcej sprawców w porozumieniu, sąd przyjmuje za podstawę oceny prawnej 

czynu ogólną wartość zagarniętego mienia” (§ 8). Z kolei mieniem znacznej wartości było to, którego wartość 

przekraczała 100 tys. zł, a wielkiej wartości – 200 tys. zł (§ 9). 
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popełnienie innej zbrodni w celu osiągnięcia korzyści majątkowej konfiskata była 

pozostawiona uznaniu sądu (art. 46 § 2)1545. 

Sama kara konfiskaty mienia, jak pisał Mioduski, polegała na „zadaniu sprawcy 

zbrodni istotnej dolegliwości w sferze jego dóbr majątkowych. W zakresie zbrodni 

popełnionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kara ta pozbawia sprawcę możności 

korzystania z owoców zbrodni i realizuje zasadę, że popełnienie zbrodni nie powinno w 

żadnym razie wiązać się z osiągnięciem przez sprawcę trwałych korzyści”1546. Wydaje się, że 

autor nietrafnie zdefiniował sens tej kary. O ile rzeczywiście można zgodzić się z pierwszym 

zdaniem, o tyle, w przypadku dalszej części wywodu, Mioduski przywołał cele przepadku 

owoców przestępstwa jako środka kładącego nacisk na odebranie sprawcy korzyści z 

dokonanego czynu zabronionego. Kara konfiskaty mienia zdecydowanie wykraczała poza te 

ramy, obejmując zwykle również mienie nie związane z dokonanym przestępstwem. 

Warto zauważyć, że kara konfiskaty była najbardziej dotkliwą karą majątkową, choć 

w przeciwieństwie do grzywny nie była karą zasadniczą, lecz karą dodatkową. Wobec 

powyższego, jak słusznie wnioskował Witold Świda, prof. UWr i jednocześnie jeden z 

autorów komentarza do k.k. z 1969 r., konfiskata mogła być orzeczona tylko łącznie z 

surowszymi niż wolnościowe karami zasadniczymi, tj. z karą śmierci, 25 lat pozbawienia 

wolności lub pozbawienia wolności1547. 

W wyroku wydanym przez Izbę 7 sędziów SN z dnia 3 października 1972 r. skład 

orzekający doszedł do wniosku, że sądy, określając rozmiary kary konfiskaty mienia na 

podstawie art. 46 § 1 pkt. 2 k.k. z 1969 r. (a więc za zamach na mienie społecznej znacznej 

wartości), powinny dążyć do pełnego pozbawienia sprawców korzyści majątkowej wynikłej z 

przestępstwa. Jednocześnie, odnosząc się do charakteru tej kary dodatkowej, SN zważył, że 

sądy powinny uwzględniać fakt, że sprawca został skazany także na karę pozbawienia 

wolności i kary grzywny, kierując się zasadą integracji kary1548. 

W wyroku z dnia 27 marca 1973 r. SN wyjaśnił, że kara dodatkowa konfiskaty mienia 

ma między innymi na celu pozbawienie sprawcy korzyści majątkowej wynikłej z 

przestępstwa. Nie oznaczało to jednak, że konfiskata części mienia w postaci określonego 

 
1545 Warto zwrócić uwagę, że faktyczny dolny próg ustawowego zagrożenia karą konfiskaty majątku wynosił de 

facto 3 lata pozbawienia wolności, co wynikało z definicji zbrodni (art. 5 § 2). Z kolei korzyść majątkowa 

została zdefiniowana w wyjaśnieniu wyrażeń ustawowych (rozdział XVII) i obejmowała korzyść zarówno dla 

siebie, jak i dla kogo innego (art. 120 § 3). 
1546 J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, op. cit., s. 149. 
1547 I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, s. 215. 
1548 Wyrok SN z dnia 3 października 1972 r., V KRN 339/72, OSNKW 1973, nr 1, poz. 6. 
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przedmiotu lub prawa majątkowego była uzależniona od wykazania, iż konfiskowane mienie 

pochodziło ze środków uzyskanych z przypisanego sprawcy przestępstwa. Ponadto, co nie 

mniej istotne, SN zważył, że rozmiary konfiskaty musiały być współmierne do okoliczności 

określonych w art. 50 k.k. z 1969 r.1549 i ewentualnie innych ustawowych dyrektyw wymiaru 

kary1550. 

Związkiem przepisów art. 46 § 1 oraz 50 k.k. z 1969 r. zajął się także SN w wyroku 

wydanym w składzie 7 sędziów w dniu 22 października 1975 r. Stwierdził on, że wprawdzie 

kara konfiskaty mienia powinna być współmierna do ustawowych dyrektyw wymiaru kary, 

ale w szczególności do stopnia społecznego niebezpieczeństwa przypisanego czynu, stopnia 

zawinienia i nasilenia złej woli sprawcy. Z kolei w analizowanej sprawie „aferowy charakter” 

przestępczej działalności dewizowo-przemytniczej oskarżonej wskazywał na bardzo wysoki 

stopień tych właśnie czynników, determinujących ostateczny wymiar kary. Wobec 

powyższych okoliczności obciążających, SN uznał, iż ograniczenie wobec oskarżonej 

konfiskaty do jedynie części jej mienia nie odpowiadało dyrektywom zawartym w art. 50 k.k. 

z 1969 r.1551 

W innym wyroku, z dnia 27 kwietnia 1974 r., SN stwierdził, iż konfiskata całości 

mienia sprawcy powinna być orzeczona głównie wtedy, gdy z okoliczności faktycznych 

wynikało, że całość lub przeważająca część mienia sprawcy została uzyskana z danego 

przestępstwa. Przy kształtowaniu rozmiarów tej kary za zbrodnie przeciwko mieniu 

społecznemu należało mieć na uwadze, że konfiskata mienia była jednym ze składników 

dolegliwości, obok kary pozbawienia wolności i grzywny, jak również zachować rozsądną 

proporcję pomiędzy wartością zagarniętego mienia a wartością mienia podlegającego 

konfiskacie1552. 

Bednarzak zasadniczo skrytykował powyższe orzeczenie, zwracając uwagę na nieostre 

przesłanki dotyczące kryteriów orzekania konfiskaty mienia, dalece posuniętą represyjność tej 

 
1549 Art. 50 § 1: „Sąd wymierza karę według swego uznania, w granicach przewidzianych w ustawie, oceniając 

stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego 

oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do skazanego”. § 2: 

„Kierując się wskazówkami określonymi w § 1, sąd uwzględnia w szczególności rodzaj i rozmiar szkody 

wyrządzonej przestępstwem, pobudki i sposób działania sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste oraz 

sposób jego życia przed popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu przestępstwa, a także współdziałanie z 

nieletnim przy popełnieniu przestępstwa”. Nie ma wątpliwości, że dyrektywa ta dotyczyła także kar 

dodatkowych (wskazuje na to choćby literalne brzmienie rozdziału VII „Wymiar kary”), wśród których znalazła 

się konfiskata mienia. 
1550 Wyrok SN z dnia 27 marca 1973 r., I KR 379/72, OSNKW 1973, nr 10, poz. 124. 
1551 Wyrok SN z dnia 22 października 1975 r., VI KRN 41/75, OSNPG 1976, nr 5, poz. 40. 
1552 Wyrok SN z dnia 27 kwietnia 1974 r., V KR 93/74, OSNKW 1974, nr 8, poz. 185. 
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kary, w tym nakierowanie przede wszystkim na wzmożenie dolegliwości ekonomicznej i 

odwet wobec sprawcy. W ocenie tego Autora orzekanie konfiskaty mienia było zbędne 

również z „pragmatycznych względów”, gdyż często poszkodowany uzyskiwał rekompensatę 

tytułem przepadku czy wreszcie odszkodowania na drodze cywilnej1553. 

Z drugiej strony Bednarzak, odnosząc się do społecznych aspektów konfiskaty, 

posługiwał się zasadniczo klasowo-propagandowymi motywami w ocenie tej kary: „Trzeba 

podkreślić, że w układzie socjalistycznych stosunków społecznych, w których podstawą 

egzystencji są przychody uzyskiwanie z pracy, a nie przez eksploatację majątku jak w 

formacji społeczno-ekonomicznej poprzedzającej socjalizm, konfiskata mienia nie jest 

kataklizmem powodującym do tego stopnia zmianę położenia osoby dotkniętej konfiskatą, 

żeby nastąpiło wpędzenie jej w nędzę i odebranie środków egzystencji”1554. 

Wyrok SN z dnia 29 kwietnia 1975 r. także wykazywał represyjne tendencje 

judykatury. Skład orzekający wyinterpretował bowiem tożsamą kwalifikację prawną zbrodni 

zagarnięcia mienia społecznego i jego usiłowania oraz w związku z tym dopuszczalności 

wymierzenia za tę formę stadialną kary konfiskaty mienia. Podstawą tego wnioskowania miał 

być art. 12 § 1 k.k. z 1969 r.1555, który, zdaniem SN, nie przewidywał żadnych ograniczeń co 

do rodzaju i zakresu kar wymierzonych za usiłowanie w stosunku do kar za dokonanie 

przestępstwa. Co równie istotne, w uzasadnieniu do powyższego wyroku możemy przeczytać, 

że przy wymierzaniu kary konfiskaty mienia uwzględnia się, w wypadku dokonania 

przestępstwa, korzyść, którą sprawca osiągnął, a w wypadku jego usiłowania – korzyść, którą 

sprawca zamierzał osiągnąć z przestępstwa1556. Podczas gdy pierwsza teza nie budzi 

większych wątpliwości, bowiem jest to naturalna konsekwencja zastosowania przepadku w 

ramach jego funkcji sprawiedliwościowo-retrybutywnej, to już druga jest zdecydowanie 

bardziej kontrowersyjna, gdyż dochodzi tutaj do pewnej ekspektatywy osiągnięcia korzyści 

majątkowej, a nie jej faktycznej materializacji. 

W polemicznej glosie do powyższego orzeczenia Anna Gimbut zwracała uwagę, że 

zasadniczo łączenie kar dodatkowych z pojęciem ustawowego wymiaru kary jako jednej 

instytucji nie może zostać uznane za słuszne. Inaczej jednak w przypadku konfiskaty mienia, 

 
1553 J. Bednarzak, Kryteria orzekania konfiskaty mienia, NP 1975, nr 4, s. 502–507. 
1554 Ibidem, s. 508–509. 
1555 Art. 12 § 1 k.k. z 1969 r.: „Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla 

danego przestępstwa”. 
1556 Wyrok SN z dnia 29 kwietnia 1975 r., VI KRN 46/74, OSNPG 1975, nr 9, poz. 78. 
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która miała możliwość wyznaczenia, wraz z karami zasadniczymi, określonymi w sankcji 

danego przepisu, „granic zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa”1557. 

Z kolei Lech Gardocki uznał, że rozumowanie SN było prawidłowe z logiczno-

językowego punktu widzenia, jednakże przeciwko tej wykładni przemawiały argumenty 

natury historycznej i funkcjonalnej. Te pierwsze wskazywały, iż kara ta, w odniesieniu do 

poprzednich ustaw szczegółowych, ewidentnie dotyczyła jedynie formy dokonania. Z kolei w 

przypadku usiłowania zaboru mienia społecznego funkcja konfiskaty mienia jest 

bezprzedmiotowa, skoro sprawca nie osiągnął żadnych owoców przestępstwa, a 

nieopłacalność samej tej formy stadialnej wydaje się oczywista zarówno dla sprawcy, jak i 

społeczeństwa1558. 

W innym wyroku, z dnia 14 maja 1975 r., SN stanął na stanowisku, iż wprawdzie, 

zgodnie z art. 46 § 1 k.k. z 1969 r., to od sądu zależał rozmiar orzeczonej kary konfiskaty 

mienia przy zagarnięciu mienia społecznego znacznej wartości, to jednak nieobojętna dla 

oceny tego rozmiaru jest wysokość zaboru, a więc korzyści osiągniętych z przestępstwa. 

Skład orzekający oparł się tutaj na niezwykle restrykcyjnej interpretacji, wychodzącej poza 

dyspozycje przepisów ustawy, bowiem oskarżony w sprawie, której dotyczyło orzeczenie, 

wyłudził kwotę ok. 188,5 tys. zł, co było bliskie granicy mienia wielkiej wartości z art. 120 § 

9 zd. 2 k.k. z 1969 r., jednak nie przekraczało jej wymiaru. Mimo to SN uznał, że sąd mógł 

orzec konfiskatę mienia w całości, bowiem sprawca „winien być pozbawiony owoców 

przestępstwa i w ten sposób odczuć jej [kary konfiskaty mienia – J.S.] dolegliwość 

ekonomiczną, stosownie do zakresu społecznego oddziaływania tej kary dodatkowej oraz dla 

osiągnięcia celów zapobiegawczych i wychowawczych1559. 

W dniu 26 września 1975 r. połączone Izby Karna i Wojskowa SN, działając na 

wniosek Prokuratora Generalnego PRL, wydały bardzo istotne wytyczne w zakresie 

prawidłowego orzekania kar za przestępstwa zagarnięcia mienia społecznego znacznej 

wartości. Głównym założeniem było, przy zachowaniu ogólnych dyrektyw ustawowego 

wymiaru kary z art. 50 k.k. z 1969 r., zaostrzenie odpowiedzialności karnej w celu, jak to 

 
1557 A. Gimbut, Glosa do wyroku SN z dnia 29 kwietnia 1975 r., VI KRN 46/74, OSPiKA 1976, nr 8–9, poz. 

154, s. 361. 
1558 L. Gardocki, Glosa do wyroku SN z dnia 29 kwietnia 1975 r., VI KRN 46/74, OSPiKA 1976, nr 8–9, poz. 

154, s. 272–273. 
1559 Wyrok SN z dnia 14 maja 1975 r., V KR 6/75, OSNPG 1975, nr 10, poz. 95. 
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zostało określone, „kształtowania w społeczeństwie właściwego stosunku do mienia 

społecznego oraz świadomości pełnej nieopłacalności zamachów na to mienie” (pkt 1)1560. 

SN przypomniał, iż we wszystkich wypadkach skazania za zagarnięcie mienia 

społecznego znacznej wartości sąd miał obowiązek orzeczenia kary dodatkowej konfiskaty 

mienia sprawcy. Do orzeczenia tej kary nie było konieczne ustalenie, że majątek ten 

pochodził z przestępstwa. Co więcej, skład orzekający stanął na stanowisku, iż obowiązek 

orzeczenia konfiskaty mienia nie dotyczył jednie dokonania, ale także innych form 

zjawiskowych i stadialnych, a mianowicie usiłowania, podżegania lub pomocnictwa. 

Orzekając konfiskatę należało ponadto uwzględnić rozmiar wyrządzonej przez sprawcę 

szkody, korzyści, jakie osiągnął z przestępstwa, stosunki rodzinne i majątkowe sprawcy. 

Połączone Izby Karna i Wojskowa SN instruowały, że konfiskata zasadniczo powinna objąć 

cały majątek sprawców organizujących działalność przestępczą i kierujących nią lub 

uczestniczących długotrwale w tym procederze (pkt 5). Wytyczne obligowały również  do 

szczegółowego uzasadnienia w wyroku skazującym motywów, którymi sąd kierował się przy 

orzeczeniu wymiaru zarówno kary pozbawienia wolności, jak i kary grzywny oraz kar 

dodatkowych, w tym także konfiskaty mienia (pkt 9)1561. 

Opierając się na powyższych wytycznych, skład 7 sędziów SN w dniu 29 marca 1977 

r., wydał wyrok, w którym stwierdził, że istotą kary dodatkowej konfiskaty mienia orzekanej 

wobec sprawcy zagarnięcia mienia społecznego jest, obok zwiększenia dolegliwości kary, 

pozbawienie go materialnych korzyści odniesionych z popełnienia przestępstwa, jak również 

odebranie mu dóbr materialnych, których zdobycie było celem jego działania. Z drugiej 

strony SN zważył, iż określając rozmiary tej kary, sąd powinien zachować rozsądną proporcję 

pomiędzy wartością zagarniętego mienia z przestępstwa a wartością mienia podlegającego 

konfiskacie, a także mieć na względzie wysokość przypadającego odszkodowania 

pieniężnego1562. 

W wyroku z dnia 14 października 1976 r. SN powtórzył, że do orzeczenia konfiskaty 

mienia nie istniała konieczność ustalenia, że pochodzi ono z przestępstwa. Dodał ponadto, iż 

celem tej kary jest nie tylko pozbawienie materialnych korzyści odniesionych z popełnienia 

 
1560 Uchwała połączonych Izb Karnej i Wojskowej SN z dnia 26 września 1975 r. w zakresie wytycznych 

wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie prawidłowego orzekania kar za przestępstwa zagarnięcia 

mienia społecznego znacznej wartości, VI KZP 14/75, OSNKW 1975, nr 10–11, poz. 134, s. 1–3. 
1561 Ibidem, s. 6–7, 10–11. 
1562 Wyrok SN z dnia 29 marca 1977 r., VI KRN 395/76, OSNKW 1977, nr 6, poz. 56. Więcej temat ewolucji 

wytycznych SN w zakresie polityki karno-prewencyjnej zob. M. Melezini, Założenia polityczno-kryminalne 

kodeksu karnego z 1969 r. i ich realizacja w praktyce w latach 1970–1980, „Z Dziejów Prawa” 2019, t. 12, s. 

901–902 oraz podane tam orzeczenia oraz literatura. 
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czynu zabronionego, lecz także odebranie sprawcy dóbr materialnych, których gromadzenie 

było motywem jego działania. W tym wyroku podkreślono również, że rozważając celowość 

fakultatywnego orzeczenia kary konfiskaty mienia i jej rozmiarów sąd nadal powinien 

uwzględniać dyrektywy zawarte w art. 50 k.k. z 1969 r.1563 

W krytycznej glosie do powyższego orzeczenia Włodzimierz Kubala wytknął SN, że 

ten w swym wyroku wyszedł znacznie poza granice określone w art. 46 § 2 k.k. z 1969 r., 

gdyż – w świetle tego przepisu – przestępstwo, za które fakultatywnie orzekano karę 

konfiskaty mienia, musiało zostać popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 

Według autora musiały współistnieć wówczas dwa elementy: więź przyczynowo-skutkowa 

pomiędzy czynem i jego następstwem, którym w tym przypadku była efektywna korzyść 

majątkowa w postaci uzyskanych dóbr materialnych lub korzyść spodziewana oraz 

wyobrażenie owej korzyści i chęć jej osiągnięcia. Z kolei dla SN elementy te były bez 

znaczenia; wystarczało jedynie ustalenie, że gromadzenie dóbr materialnych było motywem 

działania sprawcy, przy czym nie było konieczne ustalenie, że pochodziły one z 

przestępstwa1564. 

Tego rodzaju tezy nie mogły znaleźć szerszej aprobaty. Kubala trafnie zinterpretował 

kwestię działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ale w praktyce rzeczywisty 

związek materialny takiego działania przestępnego z posiadanym mieniem mógłby być nawet 

zerowy. Konfiskata bowiem, w przeciwieństwie do przepadku, dawała możliwość 

pozbawienia sprawcy majątku, który wcale nie musiał pochodzić z przestępstwa. Była, jak to 

już zostało wcześniej określone, pewnego rodzaju dodatkową dolegliwością, która poszerzała 

zakres sankcji karnej. W związku z tym wydaje się oczywistym, że konfiskata pozbawiała 

sprawcę materialnych korzyści z popełnionego przestępstwa, ale mogła doprowadzić do 

utraty dodatkowego mienia bez względu na jego, legalne czy nielegalne, pochodzenie. 

Konfiskata obejmowała mienie należące do sprawcy w chwili wydania wyroku, co 

jednak istotne, chociażby nieprawomocnego (art. 47 § 1 zd. 1). Teoretycznie mogło zatem 

dojść do sytuacji, w której między wydaniem wyroku nieprawomocnego a prawomocnego 

nastąpiłby określony przyrost majątku osoby skazanej, który pozostawałby poza zakresem 

kary konfiskaty, ale z drugiej strony mógłby zostać uwzględniony przez sąd przy orzekaniu 

kary grzywny, o czym była mowa wcześniej. Pytanie, czy tego rodzaju majątek mógłby 

 
1563 Wyrok SN z dnia 14 października 1976 r., VI KRN 259/76, OSNPG 1977, nr 5, poz. 36. 
1564 W. Kubala, Glosa do wyroku SN z dnia 14 października 1976 r., VI KRN 259/76, PiP 1978, nr 8–9, s. 269–

270. 
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zostać potraktowany jako majątek przyszły, który, jak również interpretowała doktryna, nie 

podlegał konfiskacie, pozostaje kwestią kontrowersyjną1565. 

W ujęciu powyższego przepisu istotne były domniemania, które zawarte były w art. 

134 kodeksu karnego wykonawczego1566. Obejmowały one nie tylko mienie należące do 

skazanego, lecz także rzeczy znajdujące się w samoistnym posiadaniu osoby będącej w 

bliskim z nim stosunku oraz przysługujące tej osobie prawa majątkowe (art. 134 § 1 k.k.w. z 

1969 r.). Co więcej, przy egzekucji kary konfiskaty mienia domniemywało się, że rzeczy oraz 

prawa majątkowe, które były we władaniu skazanego po orzeczeniu tej kary, należały do 

niego już w czasie popełnienia przestępstwa (art. 134 § 2 k.k.w. z 1969 r.). Domniemania te 

stosowało się jednak jedynie w przypadku przedstawienia oskarżonemu zarzutu popełnienia 

przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub którym wyrządzona została szkoda 

w mieniu społecznym lub skazania za takie przestępstwo (art. 134 § 3 k.k.w. z 1969 r.)1567. 

W tym kontekście istotna była nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 1975 

r., która do k.k.w. z 1969 r. wprowadziła art. 1251, zgodnie z którym: „Z chwilą 

prawomocnego orzeczenia kary konfiskaty całości lub części majątku jednego z małżonków 

pozostających we wspólności majątkowej, przedmioty majątkowe, których konfiskata 

dotyczy, tracą z mocy prawa charakter składników majątku wspólnego. Od tej chwili stosuje 

się do nich odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, przy czym 

udział Skarbu Państwa i małżonka osoby skazanej są równe”1568. 

W związku z tym, zdaniem Jana Sztombki, kara konfiskaty majątku osoby 

pozostającej w związku małżeńskim obejmowała: a) majątek odrębny skazanego; b) 

znajdujący się we władaniu osoby bliskiej majątek objęty nieobalonym domniemaniem, a 

więc także majątek znajdujący się we władaniu współmałżonka skazanego; c) połowę 

majątku dorobkowego nieobjętego domniemaniem, a więc tego, który małżonkowie posiadali 

co najmniej rok przed popełnieniem przez skazanego przestępstwa1569. 

 
1565 Por. J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, op. cit., s. 151; I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, op. cit., s. 

216–217. 
1566 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 13, poz. 98, ze zm.) – dalej: k.k.w. 

z 1969 r. Warto zauważyć, że te same przepisy dotyczyły przepadku rzeczy, z zastrzeżeniem kilku mało 

istotnych odrębności (art. 169–173 k.k.w. z 1969 r.). 
1567 Przepisy dotyczące wyłączenia od powyższych domniemań, ich obalenia, jak również bezskuteczność 

niektórych czynności prawnych skazanego regulowały przepisy art. 135–148 k.k.w. z 1969 r. 
1568 Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 45, poz. 234, 

ze zm.). 
1569 Gdyby jednak w drodze powództwa małżonek osoby skazanej na konfiskatę obalił domniemanie dotyczące 

majątku nabytego później, wykazując, że nie jest to majątek odrębny skazanego, lecz majątek wspólnoty 

małżeńskiej, który został nabyty ze środków uzyskany w sposób legalny, to konfiskacie ulegałaby połowa tego 
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SN, w wyroku z dnia 3 kwietnia 1978 r., de facto stanął na stanowisku rozszerzającym 

powyższe domniemania. Uznał on bowiem, iż w razie orzekania konfiskaty części mienia nie 

mają znaczenia ani okoliczności, że nie zostało ono nabyte ze środków pochodzących z 

przestępstwa, ani fakt, że było objęte ustawową wspólnością majątkową małżeńską1570. 

Przedmioty i prawa majątkowe wyłączone z konfiskaty były określone przez przepisy 

o wykonywaniu tej kary (art. 47 § 1 k.k. z 1969 r.). W momencie orzeczenia kary konfiskaty 

całości mienia przepisy k.k.w. z 1969 r. określały składniki majątku wyłączone spod jej 

zakresu (art. 161 § 1 i 2). Nie dotyczyło to jednak przynależności rzeczy głównej, chyba że 

orzeczenie sądu stanowiło inaczej (art. 161 § 3)1571. 

Wiesław Daszkiewicz uważał, że zasadnicza kompetencja do orzeczenia przepadku 

rzeczy należała oczywiście do sądu. Wyjątek należałoby uczynić dla przedmiotów 

„drobnych”, nie posiadających większej wartości, a mogących być zabranymi przez organ 

procesowy dla celów dowodowych (z ograniczeniami zawartymi w art. 173 k.k.w. z 1969 r.). 

Tego rodzaju kompetencja, zdaniem Daszkiewicza, mogłaby należeć nie tylko do prokuratora, 

ale nawet do innego organu prowadzącego śledztwo czy dochodzenie1572. Trudno zgodzić się 

z tego rodzaju rozumowaniem, gdyż to do sądu powinna należeć ostatecznie decyzja o 

pozbawieniu własności jako konsekwencji popełnienia czynu zabronionego. Wątpliwości 

rodzi też interpretacja pojęcia „drobnego przedmiotu”, która mogłaby doprowadzić do 

licznych nadużyć w tym zakresie. 

SN, w wyroku z dnia 14 października 1977 r., uznał, iż w sprawie o obalenie 

domniemania, że do skazanego należały objęte karą konfiskaty rzeczy znajdujące się w 

samoistnym posiadaniu osoby będącej w bliskim z nim stosunku (art. 134 k.k.w. z 1969 r.) 

Skarb Państwa był reprezentowany, jako strona pozwana, przez wydział finansowy 

właściwego urzędu administracyjnego. W tym samym orzeczeniu SN stwierdził, iż przepis 

art. 135 § 2 k.k.w. z 1969 r., uprawniający osobę, w stosunku do której działało owo 

domniemanie do wyłączenia z jego zakresu przedmiotów majątkowych o łącznej wartości 

nieprzekraczającej przeciętnego 6-miesięcznego jej dochodu, nie uzasadniało jednak 

 
majątku, tak samo, jak w zakresie majątku „dorobkowego”, nabytego w okresie nie objętym tym 

domniemaniem. J. Sztombka, Konfiskata mienia a spółdzielcze prawo do lokalu, NP 1978, nr 2, s. 219. 
1570 Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 1978 r., IV KR 79/78, OSNKW 1978, nr 9, poz. 96. 
1571 Uprawnienia osób trzecich do kwestionowania słuszności konfiskaty orzeczonej ze szkodą dla nich, jak 

również zakres odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania osoby skazanej na tę karę regulowały 

przepisy art. 163–168 k.k.w. z 1969 r. Więcej na ten temat zob. F. Zedler, Dochodzenie roszczeń majątkowych w 

razie orzeczenia kary konfiskaty, NP 1979, nr 3, s. 76–88. 
1572 W. Daszkiewicz, Orzekanie o przepadku rzeczy w postępowaniu karnym, „Studia Prawnicze” 1975, nr 3, s. 

125. 



378 

 

wyłączenia przedmiotów, które były w samoistnym posiadaniu skazanego, a więc co do 

których domniemanie, że stanowiły one jego własność, wynikało z przepisów ogólnych (art. 

339–341 k.c.1573)1574. 

W glosie do tego orzeczenia Henryk Mądrzak zwrócił uwagę, iż domniemania z art. 

134 k.k.w. z 1969 r. wprowadzały daleko idące zmiany w sytuacji prawno-majątkowej osób, 

wobec których zostały zastosowane. Nie były one wprawdzie karą, ale stanowiły bardzo 

dotkliwy środek w ramach szeroko rozumianej represji ekonomicznej. Z tego właśnie powodu 

były one ograniczone pod względem zarówno podmiotowym, jak i przedmiotowym i 

czasowym i mogły być zastosowane jedynie w wypadku przedstawienia oskarżonemu zarzutu 

popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, którym została wyrządzona 

szkoda w mieniu społecznym lub w razie skazania za takie przestępstwo (art. 134 § 3 zd. 1 

k.k.w. z 1969 r.)1575. 

Mienie objęte konfiskatą przechodziło na rzecz Skarbu Państwa z chwilą 

uprawomocnienia się wyroku (art. 47 § 2 k.k. z 1969 r.). Było to przejście z mocy prawa, bez 

potrzeby wydawania jakichkolwiek postanowień lub dokonywania dodatkowych czynności. 

Jak zwracał uwagę Świda, zbycie majątku objętego konfiskatą przed uprawomocnieniem się 

wyroku orzekającego konfiskatę, nie powinno spowodować uszczerbku dla Skarbu 

Państwa1576. 

SN, w wyroku z dnia 6 listopada 1978 r., uznał, iż konfiskata mienia orzeczona 

wyrokiem karnym nie dotyczyła świadczenia niegodziwego, ponieważ w chwili jej orzeczenia 

nie wchodziło ono w sferę majątku skazanego, lecz stanowiło mienie Skarbu Państwa1577. W 

aprobującej glosie do powyższego orzeczenia Feliks Zedler zwrócił uwagę, iż skoro mienie 

objęte konfiskatą przechodziło na rzecz Skarbu Państwa z chwilą uprawomocnienia się 

wyroku, a przepadek przedmiotu świadczenia niegodziwego następował z mocy samego 

 
1573 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). 
1574 Wyrok SN z dnia 14 października 1977 r., I CR 105/77, OSN(C) 1978, nr 8, poz. 143. 
1575 H. Mądrzak, Glosa do wyroku SN z dnia 14 października 1977 r., I CR 105/77, OSPiKA 1979, nr 4, poz. 72 

c, s. 179. 
1576 I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, op. cit., s. 216. 
1577 Wyrok SN z dnia 6 listopada 1978 r., IV CR 362/78, OSN(C) 1979, nr 7–8 poz. 156. 
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prawa już w chwili spełnienia świadczenia (art. 412 k.c.)1578, to kara konfiskaty nie mogła 

znaleźć zastosowania1579. 

W innym wyroku, z dnia 5 listopada 1977 r., SN w składzie 7 sędziów orzekł, iż przy 

nielegalnym obrocie wartościami dewizowymi przepadek obejmował dwa wzajemne 

świadczenia: wartości dewizowe i ich ekwiwalent. Jeżeli zaś przyjmujący świadczenie, które 

uległo przepadkowi, zbył je, uzyskując w zamian ekwiwalent w postaci ceny sprzedaży, 

obowiązany był do wydania Skarbowi Państwa tego ekwiwalentu. Wartości dewizowe 

stanowiące przedmiot nielegalnego obrotu obowiązana była wydać Skarbowi Państwa osoba, 

w której władaniu się one znajdowały1580. W glosie do powyższego wyroku Alicja 

Kędzierska-Cieślak zwróciła uwagę, że w istocie mieliśmy do czynienia z dwiema odrębnymi 

czynnościami prawnymi, które, o ile nie były połączone z wymaganym zezwoleniem, 

stanowiły dwa odrębne czyny zabronione przez ustawę, a wobec tego, stosownie do 

aprobowanego stanowiska SN, dwa odrębne przestępstwa1581. 

Na tym tle SN, w wyroku z dnia 5 kwietnia 1984 r., stanął na stanowisku, że 

zagarnięte mienie społeczne nie stawało się własnością sprawcy przestępstwa przez fakt jego 

przetworzenia (art. 192 § 2 k.c.) i – jako pozostające nadal własnością społeczną – podlegało 

przekazaniu pokrzywdzonej jednostce gospodarki uspołecznionej, a nie przepadkowi na rzecz 

Skarbu Państwa. Ponadto SN stwierdził, że orzekanie o karze dodatkowej konfiskaty części 

mienia oskarżonego jest wadliwe, ponieważ obejmowało ono w sposób niedopuszczalny 

także mienie nieistniejące w chwili wydania wyroku (art. 47 § 1 k.k. z 1969 r.)1582. 

W razie orzeczenia konfiskaty części mienia sąd miał obowiązek określenia 

poszczególnych przedmiotów lub innych składników mienia podlegających konfiskacie (art. 

47 § 3 k.k. z 1969 r.). Mioduski stwierdził, że orzeczenie konfiskaty ułamkowej części całego 

majątku nie byłoby zgodne z normą powyższego przepisu. Jego ratio legis polegało bowiem 

na ścisłym określeniu przedmiotu konfiskaty w wyroku, tak aby organy wykonujące to 

 
1578 Art. 412 k.c.: „To, co zostało świadczone świadomie w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez 

ustawę lub sprzecznego z zasadami współżycia społecznego albo w wykonaniu czynności prawnej mającej cel 

sprzeczny z ustawą lub z zasadami współżycia społecznego, ulega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli 

przedmiot świadczenia został zużyty lub utracony, przepadkowi ulega jego wartość”. 
1579 F. Zedler, Glosa do wyroku SN z dnia 6 listopada 1978 r., IV CR 362/78, NP 1980, nr 7–8, s. 218–219. 
1580 Wyrok SN z dnia 5 listopada 1977 r., III CRN 248/77, OSN(C) 1978, nr 9, poz. 158. 
1581 A. Kędzierska-Cieślak, Glosa do wyroku SN z dnia 5 listopada 1977 r., III CRN 248/77, OSPiKA 1979, nr 1, 

poz. 1 c, s. 2. Więcej na temat cywilnoprawnych aspektów przepadku zob. A. Ohanowicz, Przedmiot przepadku 

niegodziwego wzbogacenia, RPEiS 1970, nr 3, s. 75–86. 
1582 SN precyzował, że chodziło o: „mienie przyszłe w postaci samochodu marki Fiat lub innej marki oraz 

innych przedmiotów lub wartości majątkowych, którego posiadania przez tegoż oskarżonego nie stwierdzono”. 

Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 1984 r., II KR 256/83, OSNKW 1985, nr 1, poz. 12. 



380 

 

orzeczenie nie miały w tym względzie żadnych trudności ani wątpliwości. Nie można było 

zatem orzec konfiskaty „wszystkich nieruchomości” ani też „wszystkich pieniędzy” czy 

„wszystkich kosztowności”, jak również – mienia wartości „do wysokości wyrządzonej 

szkody”. Nie było jednak przeszkód, aby sąd orzekł o konfiskacie ułamkowej części pewnego 

określonego przedmiotu lub prawa majątkowego, stanowiącego własność sprawcy1583. 

Do tej kwestii odniósł się także SN w wyroku z dnia 27 stycznia 1987 r. Uznał on, iż 

sąd, który orzekał konfiskatę mienia w całości, a jednocześnie wyłączał z niej określone 

części mienia, popadał w sprzeczność. Orzeczenie to nie mogło być bowiem traktowane 

wówczas jako orzeczenie konfiskaty mienia w całości. Z drugiej jednak strony sąd w tej 

sytuacji nie orzekł także o konfiskacie części mienia sprawcy, gdyż nie określił on w wyroku 

przedmiotów lub składników mienia podlegających konfiskacie1584. 

W tym miejscu warto poruszyć kwestię związaną z potencjalną możliwością 

kumulacji kary grzywny z karą konfiskaty mienia. Zgodnie z literalnym brzmieniem 

przepisów kodeksowych taka możliwość nie była wykluczona, jednak biorąc pod uwagę 

wykładnię celowościową, byłoby to przedsięwzięcie znacznie utrudnione. Warto zwrócić 

uwagę, że art. 44 § 2 k.k. z 1969 r. zabraniał łączenia kary śmierci zarówno z karą grzywny, 

jak i karami dodatkowymi z art. 38 pkt 2–4 k.k. z 1969 r., a zatem nie dotyczyło to kary 

konfiskaty mienia1585. Na gruncie powyższych przepisów można było zatem wnioskować, 

posługując się wykładnią literalną, że nie tylko możliwe było łączenie kar grzywny i 

konfiskaty, ale także kar śmierci i konfiskaty, co przypominało powrót do represyjnych 

rozwiązań legislacyjnych z czasów stalinizmu. 

Kazimierz Buchała zwrócił uwagę na dylematy związane z kumulacją kary grzywny z 

konfiskatą mienia, co stanowiło już przedmiot rozważań na gruncie poprzednich ustaw 

karnych. Twierdził on wprawdzie, że liczba przestępstw, za które mogła zostać orzeczona ta 

kara dodatkowa, uległa istotnemu zawężeniu w stosunku do stanu prawnego sprzed 1 stycznia 

1970 r. Sama istota kary konfiskaty mienia nie uległa jednak większym zmianom. Wobec 

tego, nie bez racji, twierdził: 

„Łączenie tych kar [grzywny i konfiskaty mienia – J.S.] stawia pod znakiem zapytania 

racjonalność indywidualno-prewencyjną wymiaru kary […]. W wypadku gdy kary te mają 

charakter obligatoryjny, orzeczenie kary grzywny jest ukrytym sposobem zaostrzenia represji 

 
1583 J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, op. cit., s. 151. 
1584 Wyrok SN z dnia 27 stycznia 1987 r., III KR 537/86, OSNPG 1987, nr 8–9, poz. 100. 
1585 Przy skazaniu na karę śmierci obligatoryjne było jedynie zasądzenie pozbawienia praw publicznych na 

zawsze. 
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karnej. Wprawdzie teoretycznie wchodzi w grę możliwość zapłacenia grzywny mimo pobytu 

w zakładzie karnym oraz orzeczenia konfiskaty mienia, praktycznie jest to możliwe tylko w 

bardzo wyjątkowych sytuacjach, tj. przez inne osoby – co kodeks odrzuca, z pieniędzy 

zapracowanych w zakładzie karnym – co jest możliwe tylko wobec sprawców, którzy nie 

mają obowiązków rodzinnych, orzeczona kara grzywny jest niewielka, a kara pozbawienia 

wolności długotrwała, wreszcie w wypadku gdy przyrost majątku nastąpi po wydaniu wyroku 

skazującego”1586. 

Poważne wątpliwości wobec możliwości kumulacji tych kar wyraził także 

Mieczysław Szerer, pisząc: „Oczywiście, jeśli założyć, że sprawca ukrył i po wyjściu na 

wolność odzyska ukrytą część przestępnie uzyskanych korzyści, sprawa byłaby jasna i 

praktyce orzekania grzywny obok konfiskaty całego mienia nie można by nic zarzucić. Ale 

nie można tworzyć takiego założenia. Wobec tego trzeba liczyć się z wypadkiem, że sprawca 

po odcierpieniu kary pozbawienia wolności znajdzie się wobec konieczności zaczynania od 

zera, a nawet od minusa, bo od długu za grzywnę, który będzie ciążył na jego zarobkach za 

podjętą pracę. Czy będzie mu to uświadamiać błogosławieństwa jego resocjalizacji”1587? 

Podobnie krytycznie do tej sprawy odniósł się Andrzej Marek w pewnego rodzaju 

postulatach de lege ferenda, dotyczących reformy prawa karnego po ponad 11 latach 

funkcjonowania k.k. z 1969 r. Stanął on na stanowisku, iż należałoby wprowadzić zakaz 

łączenia tych kar majątkowych. Argumentował, iż zdarzające się wówczas kumulatywne 

orzekanie całkowitej konfiskaty mienia, grzywny i do tego wysokich opłat sądowych stało w 

sprzeczności nie tylko z racjonalnością, ale było wręcz niehumanitarne. Praktycznym celem 

było bowiem „zniszczenie” nie tylko sprawcy, ale i jego rodziny. W związku z tym Marek 

postulował także wprowadzenie fakultatywności kary konfiskaty mienia, zarówno w stosunku 

do jego części, jak i całości. Zmiany legislacyjne art. 46 k.k. z 1969 r. powinny dopuszczać tę 

karę jedynie w razie skazania za zbrodnię popełnioną w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej1588. 

 

Przepadek rzeczy, o którym mowa w art. 48 k.k. z 1969 r., w istocie zasadniczo nie 

odbiegał od rozwiązań, które przewidywał art. 50 k.k. z 1932 r. Jak pisał Mioduski, 

przedmiotem przepadku mogła być tylko rzecz materialna, oznaczona co do tożsamości (res 

 
1586 K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1989, s. 491. 
1587 M. Szerer, Skutki finansowe skazania, PiP 1980, nr 12, s. 67. 
1588 A. Marek, Reforma prawa karnego – uwagi i postulaty, NP 1981, nr 7–8, s. 110. 
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in specie). Nie wchodziły zatem w jej zakres wierzytelności czy inne prawa majątkowe, jak 

również rzeczy oznaczone tylko co do gatunku1589. 

I tak sąd mógł orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub 

były przeznaczone do popełnienia przestępstwa (instrumenta sceleris). Do owych „innych 

przedmiotów”, jak twierdził Buchała, należało zaliczyć przedmioty powszechnego użytku, 

które z natury nie służyły celom przestępnym, jednak sprawca użył lub przeznaczył je do 

popełnienia planowanego przestępstwa, np. siekiera, którą dokonano zabójstwa czy też 

pojazd, którym przybył na miejsce przestępstwa. Ponadto wyrażenia „były przeznaczone” czy 

„służyły” sugerowały, że przepadek mógł znaleźć zastosowanie jedynie przy przestępstwach 

umyślnych1590. 

SN, w uchwale z dnia 17 października 1974 r., zajął się istotną kwestią dotyczącą 

potencjalnych kolizji ustaw szczegółowych z kodeksem. Stwierdził wówczas, że przepis art. 

48 k.k. z 1969 r. miał zastosowanie do przestępstw przewidzianych w art. 55 wspomnianej już 

ustawy z dnia 17 kwietnia 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim 

w zakresie nieuregulowanym w art. 56 tejże ustawy, tj. w odniesieniu do innych 

przedmiotów”, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa w 

rozumieniu art. 48 § 1 k.k. z 1969 r.1591 

Świda zwrócił uwagę, że kategoria przedmiotów, które służyły do popełnienia 

przestępstwa to te, które służyły sprawcy sensu largo do celu przestępnego w stadiach 

poprzedzających popełnienie przestępstwa lub po jego popełnieniu, jak np. środki lokomocji 

sprawcy, którymi przybył na miejsce przestępstwa lub które transportowały jego łup itp. 

Precyzował, że narzędzia ulegały przepadkowi tylko wtedy, gdy zostały użyte do popełnienia 

przestępstwa lub były do tego przeznaczone, a więc także w przypadku przygotowania lub 

usiłowania przestępstwa1592. 

Andrejew stanął na stanowisku, że narzędziem przestępstwa, np. zabójstwa, mogła być 

siekiera lub inny przedmiot będący w powszechnym obrocie, a przedstawiony sądowi na 

 
1589 J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, op. cit., s. 185. 
1590 K. Buchała, W. Wolter, Wykład prawa karnego na podstawie kodeksu karnego z 1969 r., cz. 1, Część 

ogólna, z. 2, Nauka o karze, Kraków 1974, s. 98. 
1591 Uchwała SN z dnia 17 października 1974 r., VI KZP 24/74, OSNPG 1975, nr 1, poz. 1. Podobnie w 

przypadku kolizji art. 9 § 3 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu z 

art. XIII pkt 4 przepisów wprowadzających k.k. i  art. 46 k.k. z 1969 r., zgodnie z zasadą lex specialis derogat 

legi generali, przepisy części ogólnej k.k., w tym także dotyczące konfiskaty, stosowało się do przestępstw 

przewidzianych w innych ustawach tylko wtedy, gdy ustawy te nie zawierały przepisów odmiennych. Por. 

wyrok SN z dnia 9 sierpnia 1974 r., V KRN 42/74, OSNPG 1975, nr 1, poz. 9. 
1592 I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, op. cit., s. 221. 
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rozprawie w charakterze dowodu rzeczowego. Wówczas nie względy zapobiegawcze, lecz 

zwykła konieczność wydania dyspozycji co do dowodu rzeczowego powodowała, że 

przepadek takiego przedmiotu stawał się obligatoryjny. Inaczej bowiem należałoby ten 

przedmiotów zwrócić skazanemu lub jego rodzinie, co w oczywisty sposób stałoby w 

sprzeczności ze „społecznym odczuciem prawnym”1593. 

Z kolei Mioduski słusznie zwracał uwagę, że narzędzia nie stanowi pojazd, który 

prowadzi sprawca dopuszczający się wypadku komunikacyjnego, gdyż nie używa on go 

umyślnie do popełnienia przestępstwa ani taki pojazd nie jest do popełnienia przestępstwa  

przeznaczony. Inaczej w przypadku pojazdu użytego do wywiezienia łupu z miejsca 

kradzieży czy roweru, na którym złodziej przed dokonaniem kradzieży przyjechał na miejsce 

przestępstwa w celu zabrania poprzednich mu informacji. Mówiąc bowiem o kategorii 

przedmiotów, które służyłyby lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, należy 

brać pod uwagę także te, które odegrały lub miały odegrać istotną rolę w fazach 

poprzedzających dokonanie czynu zabronionego lub następujących bezpośrednio po nim1594. 

Instytucja przepadku rzeczy, jak konstatował Mioduski, pozwalała odebrać sprawcy 

przestępstwa osiągnięte z niego korzyści, ale właśnie mogła obejmować także narzędzia, co 

nadawało jej podwójny charakter. Po pierwsze, działała profilaktycznie, uniemożliwiając 

sprawcy popełnienie jeszcze innego przestępstwa za pomocą danego narzędzia. Po drugie, 

stanowiła dolegliwość majątkową w tych wypadkach, kiedy narzędzie przestępstwa 

przedstawiało poważniejszą wartość1595. Podobnie wypowiadał się w tej kwestii Andrejew, 

który twierdził, iż gdy przedmiot podlegający przepadkowi przedstawiał znaczną wartość 

majątkową, np. w wypadku przemytu, wówczas przepadek zmieniał swój charakter z 

zapobiegawczego na represyjny1596. 

SN w wyroku z dnia 11 kwietnia 1984 r., podjętym w składzie 7 sędziów, 

skonstatował, iż przedmiotem służącym do popełnienia (narzędziem) przestępstwa (art. 48 § 1 

k.k. z 1969 r.) była każda rzecz, niekoniecznie wytworzona w celu przestępczym, której 

użycie umożliwiało lub co najmniej ułatwiało sprawcy realizację zamierzonego czynu 

przestępnego albo jego poszczególnych stadiów1597. 

 
1593 I. Andrejew, Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1986, s. 276. 
1594 J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Część ogólna, Warszawa 1987, s. 186. 
1595 Ibidem, s. 186–187. 
1596 I. Andrejew, Polskie prawo karne…, s. 276. 
1597 Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 1984 r., RNw 4/84, OSNKW 1984, nr 11–12, poz. 113. 
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Sąd mógł również orzec przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub 

pośrednio z przestępstwa (producta sceleris). Do pierwszej kategorii należało zaliczyć 

przedmioty czynności wykonawczej, jak mienie będące przedmiotem kradzieży, rabunku 

oszustwa czy przywłaszczenia, pieniądze pochodzące z łapówki czy inne przedmioty, jak: 

broń, aparat radiowy, zwierzyna łowna, a także towar stanowiący przedmiot spekulacji. Z 

kolei przedmiotami pochodzącymi pośrednio z przestępstwa były choćby te, które zostały 

nabyte za pieniądze pochodzące z łapówki lub też za pieniądze uzyskane ze sprzedaży 

przedmiotu pochodzącego bezpośrednio z przestępstwa1598. Jak stwierdził SN w uchwale z 

dnia 13 czerwca 1984 r. towar nabyty w wyniku udzielenia łapówki mógł być uznany za 

przedmiot pochodzący z przestępstwa (art. 48 § 1 w zw. z art. 241 § 1 k.k. z 1969 r.)1599. 

Mioduski dodawał, że przez przedmioty pochodzące bezpośrednio z przestępstwa 

należało rozumieć nie tylko rzeczy wytworzone w drodze przestępstwa, jak np. podrobione 

pieniądze, dokumenty czy znaki wartościowe, lecz także rzeczy stanowiące korzyść uzyskaną 

z przestępstwa, np. cenny pierścień przyjęty jako łapówka lub korzyść za pośrednictwo w 

załatwieniu określonej sprawy. Łup złodzieja nie podlegał przepadkowi, gdyż pozostawał 

własnością pokrzywdzonego i to jemu powinien zostać zwrócony1600. Świda słusznie 

twierdził, że fakt, iż na kwotę zapłaconą za rzecz kupioną składały się nie tylko pieniądze 

pochodzące z kradzieży, lecz także te, które zostały uzyskane legalnie, nie pozbawiało rzeczy 

kupionej znamienia rzeczy pochodzącej pośrednio z przestępstwa1601. 

SN, w wyroku z dnia 21 października 1974 r., stanął na stanowisku, że sąd może orzec 

przepadek przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa jedynie w 

sytuacji, gdy przedmiot ten pochodził z przestępstwa rozpoznawanego w danej sprawie1602.  

Istotnym novum, względem k.k. z 1932 r., było nadanie rangi kodeksowej możliwości 

przepadku określonych przedmiotów w razie skazania za przestępstwo polegające na 

naruszeniu zakazu wytwarzania, posiadania, obrotu lub przewozu tych przedmiotów (art. 48 § 

2 k.k. z 1969 r.). Jak zwrócił uwagę Buchała, było to pojemne pojęcie, odwołujące się do 

ustawodawstwa szczególnego, które mieściło w sobie m.in. zakaz wyrabiania broni, 

materiałów wybuchowych, radioodbiorników, środków odurzających, alkoholu, wyrobów 

tytoniowych i innych wyrobów z surowców, co do których istniały ograniczenia obrotu, jak 

 
1598 K. Buchała, W. Wolter, op. cit., cz. 1, z. 2, s. 98–99. 
1599 Uchwała SN z dnia 13 czerwca 1984 r., VI KZP 4/84, OSNKW 1984, nr 9–10, poz. 87. 
1600 J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny…, t. 1, s. 187. 
1601 I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, op. cit., s. 221. 
1602 Wyrok SN z dnia 21 października 1974 r., II KR 186/74, OSNPG 1975, nr 3, poz. 34. 
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złoto, platyna itp. W tej kategorii mieściło się także wytwarzanie produktów żywnościowych 

lub innych niezgodnie z recepturą czy też przy użyciu nieodpowiednich składników1603. 

W przeciwieństwie do poprzedniej grupy przedmioty te nie zostały uzyskane za 

pomocą przestępstwa, nie stanowiły więc jego owocu, lecz były produktami przestępstwa. 

Nie stanowiły również przedmiotu czynności wykonawczej, lecz pewnego rodzaju jej 

rezultat, z tym, że sama czynność była zakazana ipso facto czy też określony sposób jej 

wykonania. Buchała słusznie zwraca uwagę, że kategoria przedmiotów z art. 48 § 2 k.k. z 

1969 r. była wysoce nieostra, gdyż np. nielegalnie posiadana broń była z jednej strony 

przedmiotem przestępstwa, z drugiej zaś przedmiotem, którego wytwarzanie było 

zakazane1604. 

Podobnie jak na gruncie k.k. z 1932 r., jeżeli narzędzia lub inne przedmioty określone 

w § 1 lub 2 nie były własnością sprawcy, sąd mógł orzec przepadek jedynie w wypadkach 

przewidzianych w ustawie (art. 48 § 3 k.k. z 1969 r.)1605. Mioduski stał na stanowisku, że w 

tym przypadku kara dodatkowa nabierała charakteru środka zabezpieczającego, który 

jednakże nie jest wyzbyty charakteru kary dodatkowej. Sprawcę dotykała tu bowiem 

dolegliwość, gdyż powstawało jego zobowiązanie w stosunku do niewinnego właściciela 

przedmiotu do odszkodowania za czyn niedozwolony, polegający na użyciu przedmiotu do 

popełnienia przestępstwa i spowodowaniu przez to przepadku przedmiotu1606. 

Na podobnie „protekcyjnym” społecznie stanowisku stanął SN w wyroku z dnia 27 

maja 1976 r., uznając że istotą kary przepadku była dolegliwość dla sprawcy przestępstwa, a 

nie dla osoby trzeciej. Wynikało to jednoznacznie właśnie z treści art. 48 § 3 k.k. z 1969 r. W 

związku z tym orzeczenie przepadku motocykla z uwagi na to, że został on nabyty za 

pieniądze pochodzące z przestępstwa, przy uwzględnieniu faktu, że oskarżony nie posiadał 

majątku, z którego mógłby zaspokoić pretensje pokrzywdzonego, stanowiłoby szkodę dla 

pokrzywdzonego1607. 

SN, w wyroku z dnia 8 kwietnia 1976 r., stanął na stanowisku, że orzeczenie 

przepadku rzeczy stanowiącej współwłasność dwóch lub więcej osób było dopuszczalne 

jedynie wtedy, gdy wszyscy współwłaściciele zostali jednocześnie skazani. Wyjątkiem był 

 
1603 K. Buchała, W. Wolter, op. cit., cz. 1, z. 2, s. 99–100. 
1604 Ibidem, s. 100. 
1605 W części szczególnej k.k. z 1969 r. były to: art. 135 § 3 (przepadek obligatoryjny, gdy przedmioty nie były 

własnością sprawcy – fakultatywny), 232 (obligatoryjny), 273 § 3 (fakultatywny) oraz szereg przepisów ustaw 

pozakodeksowych, częściowo będących przedmiotem analizy niniejszej pracy. 
1606 J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny…, t. 1, s. 187. 
1607 Wyrok SN z dnia 27 maja 1976 r., V KR 73/76, OSNPG 1977, nr 4, poz. 25. 
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wypadek szczególny przewidziany w ustawie. Jak konstatował SN, kara ta nie mogła bowiem 

dotknąć niewinnego współwłaściciela rzeczy, a tym bardziej osoby pokrzywdzonej 

przestępstwem1608. Tego rodzaju wykładnię podtrzymał SN w wyroku z dnia 21 grudnia 1988 

r. Stając na tożsamym stanowisku, skład orzekający uznał, iż samochód osobowy marki 

„Polonez”, którym oskarżony posłużył się w polowaniu, należał do wspólnoty majątkowej 

małżeńskiej, wobec czego nie mogło dojść do orzeczenia przepadku, gdyż żona nie była 

współuczestnikiem przestępstwa ani też w żaden sposób nie przyczyniła się do jego 

popełnienia1609. 

Powyższa linia orzecznicza została potwierdzona uchwałą składu 7 sędziów SN z dnia 

21 kwietnia 1989 r., której została nadana moc zasady prawnej1610. Uchwała ta uzyskała pełną 

aprobatę Marii Szewczyk. Uznała ona, co oczywiste, karanie przepadkiem osoby, które nie 

popełniła czynu zabronionego, a więc niewinnej, za bezprawie. Kara ta nie spełniała wówczas 

funkcji wychowawczej, a względem społeczeństwa mogła mieć jedynie negatywny 

wydźwięk. Wyjątek od zasady indywidualizacji kary, traktowania jej jako dolegliwości 

osobistej, mógł być uznany jedynie w sytuacji, gdy wyraźnie przewidywał go przepis ustawy. 

Szewczyk zasadnie odniosła się także do konstytucyjnej zasady ochrony własności 

indywidualnej obywateli, której ograniczenie w postaci indywidualnej sankcji karnej powinno 

stanowić pewnego rodzaju wyjątek, a nie regułę1611. 

Mioduski uważał jednak, że teoretycznie istniała możliwość orzeczenia przepadku 

przedmiotu pochodzącego tylko częściowo z przestępstwa. Jeśli np. sprzedajny 

funkcjonariusz (art. 240 k.k. z 1969 r.)1612 nabył wartościowy przedmiot za pieniądze 

stanowiące korzyść osiągniętą z przestępstwa, powiększając cenę kupna o uczciwie zarobione 

pieniądze, to orzeczenie przepadku tego przedmiotu mogło być uzasadnione i nie było 

sprzeczne z art. 48 § 1 k.k. z 1969 r.1613 

 
1608 Wyrok SN z dnia 8 kwietnia 1976 r., I KR 285/75, OSNKW 1976, nr 9, poz. 114. 
1609 Wyrok SN z dnia 21 grudnia 1988 r., V KRN 266/88, OSNPG 1989, nr 5, poz. 62. 
1610 „Nie można orzec przepadku przedmiotu objętego wspólnością, jeżeli sprawcami nie są wszyscy 

współwłaściciele, a ustawa nie przewiduje orzeczenia przepadku przedmiotu nie będącego własnością sprawcy”. 

Uchwała SN z dnia 21 kwietnia 1989 r., V KZP 3/89, OSNPG 1989, nr 7, poz. 75. 
1611 M. Szewczyk, Glosa do uchwały 7 sędziów SN z dnia 21 kwietnia 1989 r., V KZP 3/89, PiP 1990, nr 4, s. 

120–121. 
1612 Art. 240 k.k. z 1969 r.: „Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 239 (przyjęcie korzyści 

majątkowej lub osobistej albo ich obietnicę w związku z pełnieniem funkcji publicznej): 1. pełniąc funkcję 

związaną ze szczególną odpowiedzialnością albo 2) przyjmując korzyść majątkową w wielkich rozmiarach lub 

jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3”. 
1613 J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny…, t. 1, s. 188. 
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Swoistą postacią tej kary dodatkowej, wyróżnianą przez doktrynę, był przepadek 

urządzeń przedsiębiorstwa i towarów stanowiących własność sprawcy (art. 226 k.k. z 1969 

r.). Groził on za przestępstwa spekulacyjne (art. 221 § 2, 3, 4 k.k. z 1969 r.) oraz oszustwo 

przy sprzedaży towaru lub świadczenia usług (art. 225 k.k. z 1969 r.). Przepadek ten, 

względem poprzednio obowiązujących ustaw pozakodeksowych, nie był jednak ograniczony 

do towarów stanowiących przedmiot przestępstwa, lecz obejmował towary stanowiące 

własność sprawcy1614. 

Zasadniczo kara przepadku była pozostawiona uznaniu sądu, jednak w wypadkach 

przewidzianych w ustawie była ona obligatoryjna (art. 47 § 4 k.k. z 1969 r.). Analogicznie jak 

w przypadku konfiskaty mienia, rzeczy objęte przepadkiem przechodziły na rzecz Skarbu 

Państwa z chwilą uprawomocnienia się wyroku (art. 48 § 5 w zw. z art. 47 § 2 k.k. z 1969 r.). 

Jak zwracał uwagę Mioduski, w czasie między datą wydania wyroku a datą jego 

uprawomocnienia, przejście na rzecz Skarbu Państwa własności przedmiotów 

zabezpieczonych na poczet przepadku było warunkowe, bowiem ostatecznie zależało od 

prawomocności danego orzeczenia. Tego rodzaju zabezpieczenie grożącego przepadku w 

toku postępowania pociągało za sobą zwykle zmianę posiadania, ale nie zmianę własności 

rzeczy. Ponadto przepis art. 45 § 5 k.k. z 1969 r. usuwał wątpliwości w zakresie momentu 

przejścia przepadłego majątku na rzecz Skarbu Państw – następowało ono ipso iure1615. 

Z problemem tym zmierzył się SN w wyroku z dnia 14 września 1979 r. Sąd 

Wojewódzki w Łodzi orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa samochodu marki 

„Warszawa” o wartości min. 100 tys. zł, nabytego za pieniądze skradzione na szkodę 

Spółdzielni Kółek Rolniczych, który został zajęty u oskarżonej Zofii W.1616 Zbigniew 

Młynarczyk w glosie do powyższego orzeczenia słusznie zwrócił uwagę, iż sąd 1. instancji 

powinien zwrócić pojazd nie Skarbowi Państwa, lecz poszkodowanej jednostce gospodarki 

uspołecznionej, gdyż tego rodzaju przepadek samochodu mógłby nastąpić jedynie w sytuacji, 

gdyby nie był znany jego właściciel lub gdyby ustawa wprost przewidywała możliwość lub 

obowiązek jego orzeczenia. W związku z tym, jak twierdził Młynarczyk, przekazanie auta, 

którego wartość wynosiła min. 100 tys. zł, powinno zostać połączone z obniżeniem o taką 

 
1614 W. Świda, Prawo karne, Warszawa 1989, s. 267. 
1615 J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny…, t. 1, s. 188. 
1616 Wyrok SN z dnia 14 września 1979 r., III KR 278/79, niepubl. 
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wartość kwoty zasądzonego odszkodowania. SN skorygował orzeczenie sądu 1. instancji w 

tej części1617. 

Kara przepadku rzeczy, jak konstatował Buchała, nie miała zatem charakteru 

jednolitego, a mieszany. W istotnym stopniu składały się na nią treści o charakterze 

represyjnym (jak np. w przypadku przepadku urządzeń przedsiębiorstwa i towarów), jak 

również o charakterze zapobiegawczym (przepadek narzędzi i przedmiotów służących do 

popełnienia przestępstwa). O jej wymiarze decydowały zatem zarówno względy generalnego 

(społecznego), jak i indywidualnego zapobiegania przestępstwom1618. 

Marek, we wspomnianych już postulatach do reformy prawa karnego z 1981 r., 

słusznie proponował wprowadzenie ogólnej klauzuli, iż przepadek przedmiotów, których 

posiadanie nie było zabronione odrębnymi przepisami, można było orzec jedynie w sytuacji, 

gdy ich wartość nie przekraczała znacząco wartości przedmiotu czynu przestępnego1619. 

Stanowiłoby to racjonalną odpowiedź dla możliwości orzekania przepadku np. samochodu o 

wartości kilkuset tysięcy złotych jako narzędzia przemytu czy też przewozu nielegalnie 

upolowanego zwierzęcia, np. zająca o wartości kilkuset złotych. Jak zasadnie konstatował 

Marek, ówczesne regulacje (z art. 48 k.k. z 1969 r.) pozwalały na orzekanie przepadku 

narzędzia o wartości wielokrotnie wyższej niż przedmiot przestępstwa, co wywoływało także 

kontrowersje w orzecznictwie sądowym i było już nie do utrzymania1620.  

Istotne i w dużym stopniu nowatorskie rozwiązania, nieznane k.k. z 1932 r., 

zaczerpnięte z ostatniego projektu k.k., znalazło się w art. 54–56 k.k. z 1969 r. Art. 55 dawał 

sądowi możliwość orzeczenia samoistnej kary dodatkowej z art. 38 pkt 2–4 i 6, czyli także 

przepadku przedmiotów, ale już nie konfiskaty mienia, w wypadkach określonych w art. 54 § 

11621, jak również w sytuacji, w której przestępstwo było zagrożone karą ograniczenia 

 
1617 Z. Młynarczyk, Glosa do wyroku SN z dnia 14 września 1979 r., III KR 278/79, „Problemy Praworządności” 

1980, nr 10, s. 59. 
1618 K. Buchała, op. cit., s. 497. 
1619 Można się zastanawiać, czy pojęcie „znacznie” jest wystarczająco dookreślone. Być może, biorąc pod uwagę 

także charakter innych postulatów, autor chciał pozostawić to rozstrzygnięcie sędziemu w ramach zasady 

swobodnego uznania. 
1620 A. Marek, op. cit., s. 111. 
1621 Art. 54 § 1 k.k. z 1969 r.: „Jeżeli przestępstwo zagrożone jest tylko karą pozbawienia wolności, przy czym 

dolna granica zagrożenia nie jest wyższa niż 3 miesiące, a wymierzone za nie kara nie byłaby surowsza od 6 

miesięcy pozbawienia wolności, sąd uznając, że skazanie na taką karę nie byłoby celowe, może orzec karę 

ograniczenia wolności albo grzywnę”. § 2: „Przepisu § 1 nie stosuje się do sprawcy występku umyślnego, który 

był już uprzednio skazany za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności”. Jan Waszczyński obliczył, 

że dolny próg ustawowego zagrożenia kary w postaci 3 miesięcy pozbawienia wolności przewidziany był aż w 

119 przypadkach k.k. z 1969 r. J. Waszczyński, Kary dodatkowe w nowym kodeksie karnym, PiP 1969, nr 10, s. 

526. 



389 

 

wolności albo grzywną, jeżeli zachodziły warunki jej orzeczenia i zostałyby w ten sposób 

osiągnięte cele kary. 

SN, w uchwale 7 sędziów z dnia 14 kwietnia 1972 r., zajął się kwestią istotnego 

wniosku skierowanego przez Ministra Sprawiedliwości, dotyczącego potencjalnej kolizji 

przepisów art. 54 i 55 k.k. z 1969 r. Skład orzekający stanął na stanowisku, iż w stosunku do 

sprawcy występku umyślnego, zagrożonego wyłącznie karą pozbawienia wolności o dolnym 

zagrożeniu nie wyższym niż 3 miesiące, sąd nie mógł poprzestać na orzeczeniu kary 

dodatkowej z art. 38 pkt 2–4 i 6 k.k., jeśli sprawca ten był już uprzednio skazany na karę 

pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne (art. 54 § 2 k.k.)1622. 

Do podobnych wniosków doszedł także Buchała, który posiłkował się wykładnią a 

minori ad minus. Skoro bowiem nie można było przejść na łagodniejszy rodzaj kary w 

stosunku do recydywisty, to tym bardziej nie można było zrezygnować z orzeczenia kary 

zasadniczej w ogóle. W innym przypadku doszłoby do pewnego rodzaju wypaczenia 

charakteru omawianej instytucji1623. 

Jak twierdził Mioduski, warunkiem wymierzenia samoistnej kary dodatkowej było to, 

aby spełniała ona cele określone w art. 50 § 1 k.k. z 1969 r., czyli stanowiła współmierną do 

stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu dolegliwość, realizowała funkcje kary w 

zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze w stosunku do 

skazanego1624. 

Wątpliwości w tym zakresie miał Aleksander Tobis, prof. UAM w Poznaniu, który 

odmawiał przepadkowi roli kary dodatkowej o charakterze samoistnym, określając ją jako 

naturalną konsekwencję popełnienia przestępstwa. Jak motywował: „Przepadek […] to 

przecież utrwalone w opinii publicznej następstwa faktu skazania. […] Poprzestanie tylko na 

karze dodatkowej w postaci przepadku […] mogłoby być zrozumiane jako niczym 

nieuzasadniona łagodność sądu”. Tobis przywoływał art. 55 k.k. z 1969 r., który mógł znaleźć 

zastosowanie jedynie wobec drobnych występków i taka rzeczywiście była jego funkcja. W 

związku z tym, co już zdecydowanie bardziej kontrowersyjne, twierdził, iż jeśli sprawca 

przygotowywał narzędzia do popełnienia przestępstwa albo choćby tylko ich używał, to 

 
1622 Uchwała SN z dnia 14 kwietnia 1972 r., VI KZP 56/70, OSNKW 1972, nr 6, poz. 95. 
1623 K. Buchała, op. cit., s. 556–557. 
1624 J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny…, t. 1, s. 219. 
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strona podmiotowa przestępstwa „wymagać będzie surowszego potraktowania sprawcy, stąd 

poprzestanie li tylko na przepadku tych narzędzi byłoby nieporozumieniem”1625. 

Drugą instytucją, którą wprowadził k.k. z 1969 r., była możliwość odstąpienia od 

wymierzenia kary przez sąd, co nie stało na przeszkodzie orzeczeniu samoistnej kary 

dodatkowej, jeśli zachodziły warunki do jej wymierzenia (art. 56 k.k. z 1969 r.)1626. 

Wprawdzie kodeks nie precyzował, jakie kary dodatkowe mogły zostać w tym przypadku 

orzeczone, jednak, per analogiam, można wywnioskować, że tożsame do tych wymienionych 

w art. 55 k.k. z 1969 r., tj. z wyłączeniem pozbawienia praw publicznych i konfiskaty mienia. 

Mioduski precyzował, że odstąpienie od wymierzenia kary mogło polegać zarówno na 

pełnej rezygnacji ze stosowania środków represji karnej, jak i na rezygnacji z orzeczenia kary 

zasadniczej z zastosowaniem kary dodatkowej, jeśli zachodziły warunki jej orzeczenia1627. 

Andrejew twierdził, że orzeczenie tego rodzaju kary dodatkowej w warunkach, gdy 

wymierzenie nadzwyczajnie złagodzonej kary zasadniczej nie byłoby celowe, mogło być 

spowodowane np. sytuacją, w której nawet taka kara byłaby niepotrzebnie surowa (np. za 

zbrodnię w wymiarze 3 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności). Niemniej jednak całkowita 

rezygnacja z zastosowania represji karnej przeczyłaby poczuciu sprawiedliwości1628. 

Zasadniczo, jak uważał Mikołaj Leonieni, naczelnym zadaniem ludowego wymiaru 

sprawiedliwości miała być resocjalizacja sprawcy. Biorąc pod uwagę wcześniejsze tezy, nie 

było to bynajmniej stanowisko dominujące. Niemniej jednak Leonieni konstatował, że 

racjonalne stosowanie samoistnej kary dodatkowej będzie miało główny skutek w postaci 

zmniejszenia przypadków orzekania mało skutecznej, a przy tym zbędnej kary 

krótkoterminowego pozbawienia wolności1629. 

Statystyki Instytutu Badania Prawa Sądowego, które przytoczyła Anna Staczyńska, 

nie uwidoczniły jednak masowej skali stosowania tych przepisów. Okazało się bowiem, że w 

latach 1970–1976 samoistne kary dodatkowe zostały orzeczone, na podstawie art. 55 k.k. z 

 
1625 A. Tobis, Samoistna kara dodatkowa, RPEiS 1973, nr 3, s. 30–31. 
1626 Były to: art.: 12 § 2 (usiłowanie nieudolne), 20 § 2 (nieskuteczne podżeganie i pomocnictwo), 22 § 3 

(przekroczenie obrony koniecznej), 23 § 2 (przekroczenie stanu wyższej konieczności), 141 (odwrócenie przez 

sprawcę sprowadzonego przez niego niebezpieczeństwa powszechnego), 181 § 2 i 182 § 2 (retorsja i prowokacja 

przy zniewadze i naruszeniu nietykalności cielesnej), 243 (zawiadomienie organu powołanego do ścigania przez 

sprawcę przestępstwa określonego w art. 239–242), 247 § 4 (fałszywe zeznanie dotyczące nieistotnych 

okoliczności albo sprostowanie przed rozstrzygnięciem sprawy), 252 § 3 (poplecznictwo w razie udzielenia 

pomocy osobie najbliższej albo pod wpływem obawy przed odpowiedzialnością karą grożącą poplecznikowi lub 

jego najbliższym). 
1627 J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny…, t. 1, s. 220. 
1628 I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, op. cit., s. 238. Zob. też E. Skrętowicz, Odstąpienie od wymierzenia kary 

jako postać skazania, NP 1980, nr 6, s. 78–81. 
1629 M. Leonieni, Kary dodatkowe w kodyfikacji karnej z 1969 r., NP 1969, nr 11–12, s. 1627. 
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1969 r., jedynie wobec 107 skazanych, z czego jedynie w 14 sprawach był to przepadek 

rzeczy. Staczyńska zwróciła uwagę na pewien paradoks, zgodnie z którym samoistna kara 

dodatkowa, która w hierarchii kar była teoretycznie najłagodniejsza, w praktyce mogła okazać 

się dla sprawcy surowsza od kary zasadniczej, czego przykładem była wniesiona na korzyść 

oskarżonego rewizja nadzwyczajna od tej kary. Autorka postulowała nowelizację art. 54 k.k. 

z 1969 r., wprowadzając dolną granicę ustawowego zagrożenia na poziomie 6 miesięcy przy 

założeniu, że kara nie przekroczyłaby roku pozbawienia wolności1630. 

Jak jednak trafnie zauważyła Zofia Sienkiewicz, oczekiwanie wobec sędziego, iż ten 

w swych rozważaniach na temat hipotetycznego wymiaru kary będzie w stanie go 

przewidzieć na etapie znacznie poprzedzającym wydanie wyroku, jest błędne. Sędzia z jednej 

strony był zdany na siebie i swoją intuicję, a z drugiej ustawa pozostawiała mu szerokie pole 

manewru w związku z koniecznością dokonania wiążącej oceny przewidywanego rezultatu 

wyrokowania1631. 

 

Wzorując się na zasadniczych normach k.k. z 1932 r., ustawodawca w k.k. z 1969 r. 

uregulował także przepadek, który mógł zostać orzeczony tytułem środka zabezpieczającego. 

Był on orzekany przez sąd na wniosek prokuratora (art. 287 k.k. z 1969 r.)1632. Było to 

dopuszczalne w sytuacjach, gdy sprawca dopuścił się czynu zabronionego w stanie 

niepoczytalności (art. 103 § 1 w zw. z art. 25 § 1 k.k. z 1969 r.), jak również jeśli społeczne 

niebezpieczeństwo czynu było znikome, w razie warunkowego umorzenia postępowania, 

stwierdzenia, że zachodziła okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy czynu zabronionego, a 

także w innych wypadkach przewidzianych w ustawie (art. 104 k.k. z 1969 r.). 

Według Świdy głównym celem orzekania kar dodatkowych tytułem środków 

zabezpieczających było uniemożliwienie sprawcy dalszego prowadzenia szkodliwej 

działalności. Nie było ich zadaniem wyrządzenie mu dolegliwości, gdy nie podlegał on karze, 

lecz przede wszystkim uchronienie przed niebezpieczeństwem zagrażającym z jego strony, 

np. w przypadku jego niepoczytalności1633.  

 
1630 A. Staczyńska, Samoistna kara dodatkowa w orzecznictwie sądów, NP 1979, nr 3, s. 55, 74–76. 
1631 Z. Sienkiewicz, Z problematyki samoistnej kary dodatkowej, „Przegląd Prawa i Administracji” 1982, nr 17, 

s. 122. Co do istotnych problemów interpretacyjnych art. 55 i 56 k.k. z 1969 r. w praktyce sądowej zob. też. W. 

Michalski, Środki karne bez pozbawiania wolności, ZNIBPS 1978, nr 9, s. 71. 
1632 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 13, poz. 96, ze zm.) – dalej: 

k.p.k. z 1969 r. 
1633 I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, op. cit., s. 348–349. 
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Z kolei zdaniem Buchały merytoryczną przesłanką orzeczenia tytułem środka 

zabezpieczającego przepadku rzeczy stanowiących owoc przestępstwa lub jego przedmiot, 

którego dotyczył zakaz wytwarzania, posiadania, obrotu lub przechowania, było faktycznie 

przestępne pochodzenie tych rzeczy, mające luźny związek z interesem zabezpieczenia przed 

przestępstwami1634. Grześkowiak zgodziła się w powyższymi tezami, w związku z tym 

wysunęła słuszny postulat dotyczący zmian gwarantujących zwiększenie ochrony praw 

jednostki poprzez likwidację możliwości orzeczenia przepadku rzeczy tytułem środka 

zabezpieczającego, gdy nastąpiło umorzenie postępowania z powodu znikomego społecznego 

niebezpieczeństwa czynu1635. 

Zgodnie z postanowieniem SN z dnia 17 listopada 1970 r., prokurator, w razie 

umorzenia postępowania w myśl art. 282 § 1 k.p.k. z 1969 r.1636 wskutek znikomego 

społecznego niebezpieczeństwa czynu, nie mógł sam wydawać postanowień co do środków 

zabezpieczających w trybie art. 281 § 1 k.p.k.1637. Przysługiwało mu jedynie prawo 

wystąpienia do sądu z wnioskiem o zastosowanie przepadku tytułem środka 

zabezpieczającego1638. 

Nieco inaczej sprawa wyglądała w sytuacji warunkowego umorzenia postępowania, o 

którym mógł zdecydować prokurator (art. 284 k.p.k. z 1969 r.). Co jeszcze bardziej 

kontrowersyjne, SN w uchwale z dnia 29 września 1987 r. uznał, iż przepadek orzeczony 

tytułem środka zabezpieczającego mógł zostać orzeczony również po pomyślnym okresie 

próby z art. 29 § 1 k.k. z 1969 r.1639 Powyższe orzeczenie spotkało się z krytyczną glosą 

Leszka Sługockiego, który słusznie uznał, iż po okresie próby mamy do czynienia z osobą 

niekaraną, w związku z czym: „glosowana uchwała jest smutnym przykładem próby 

stosowania środka karnego do osób niekaranych. Takiej tendencji należy się przeciwstawić. 

Glosowana uchwała jest bezzasadna”1640. 

Na tym samym stanowisku stanął Andrzej Spotowski, zwracając uwagę na absurd 

związany z powyższą wykładnią sądową. Mogło bowiem dojść do sytuacji, w której sprawca 

wykonuje zobowiązania w okresie próby, zachowuje się nienagannie, a po roku od jej upływu 

 
1634 K. Buchała, op. cit., s. 506. 
1635 A. Grześkowiak, Środki zabezpieczające, [w:] Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, red. A. Marek, 

Warszawa 1986, s. 269. Tak też A. Marek, op. cit., s. 111. 
1636 „W razie umorzenia postępowania […] prokurator może wystąpić do sądu z wnioskiem o zastosowanie 

środków zabezpieczających określonych w tych przepisach”. 
1637 „W razie umorzenia postępowania prokurator wydaje postanowienie co do dowodów rzeczowych […]”. 
1638 Postanowienie SN z dnia 17 listopada 1970 r., V KRN 426/70, OSNKW 1971, nr 4, poz. 57. 
1639 Uchwała SN z dnia 29 września 1987 r., VI KZP 9/87, OSNKW 1987, nr 11–12, poz. 101. 
1640 L. Sługocki, Glosa do uchwały SN z dnia 19 września 1987 r., VI KZP 9/87, PiP 1988, nr 10, s. 147–149. 



393 

 

zostaje mu wymierzona kara dodatkowa pod etykietą środka zabezpieczającego. W związku z 

tym, jak słusznie konstatował Spotowski, jeśli warunkowe umorzenie postępowania miałoby 

się wiązać z możliwością orzeczenia przepadku rzeczy, należałoby zmienić przepisy w ten 

sposób, aby decyzja w sprawie stosowania tego środka probacyjnego należała do sądu, a nie 

do prokuratora1641. 

Zgodnie z uchwałą SN z dnia 13 marca 1984 r. przepadek mógł zostać orzeczony 

tytułem środka zabezpieczającego m.in. w razie stwierdzenia, że zachodzi okoliczność 

wyłączająca ukaranie sprawcy czynu zabronionego, którą może być ujemna przesłanka 

procesowa w postaci śmierci oskarżonego (art. 11 pkt 5 k.p.k. z 1969 r.)1642. W tej jednak 

sytuacji sąd powinien zważyć, aby kara dodatkowa nie dotknęła członków rodziny sprawcy. 

Można zatem sobie wyobrazić orzeczenie przepadku rzeczy związanych ściśle z osobą 

skazanego i dokonanym przez niego czynem zabronionym, np. właściwego narzędzia 

przestępstwa. 

Istotny problem wyłaniający się z problematyki stosowania przepadku tytułem środka 

zabezpieczającego dotyczył kwestii ochrony praw osób trzecich. Zedler słusznie zauważył, iż 

w sytuacji, gdy sąd karny błędnie przyjął, że popełniono przestępstwo, za które kara 

przepadku rzeczy mogła zostać orzeczona wobec osób trzecich, wyłączenie tego rodzaju 

przedmiotów spod egzekucji było wyjątkowo trudne1643. Zgodnie bowiem z art. 11 k.p.c. 

ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do 

popełnienia przestępstwa wiązały sąd w postępowaniu cywilnym. Osoba, która nie była 

oskarżona, mogła jednak powoływać się na wszelkie okoliczności wyłączające lub 

ograniczające jej odpowiedzialność cywilną1644. 

Według Zedlera istniała bowiem istotna różnica, czy przepadek tytułem środka 

zabezpieczającego został orzeczony w formie wyroku, czy postanowienia. W tym pierwszym 

przypadku osoba trzecia nie mogła podjąć żadnych skutecznych środków w celu obrony 

swych praw majątkowych. Było to możliwe jedynie w sytuacji, gdy wyrok karny został 

uchylony w drodze wznowienia postępowania lub rewizji nadzwyczajnej, gdy mienie 

 
1641 A. Spotowski, Konfiskata mienia i przepadek rzeczy (uwagi de lege ferenda), PiP 1989, nr 3, s. 106–107. 
1642 Uchwała SN z dnia 13 marca 1984 r., VI KZP 47/83, OSNKW 1984, nr 7–8, poz. 70. 
1643 F. Zedler, Ochrona praw osób trzecich w razie orzeczenia przepadku rzeczy jako kary dodatkowej lub 

tytułem środka zabezpieczającego, Pal. 1981, nr 7–9, s. 5. 
1644 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, ze zm.). 
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zwracało się osobie uprawnionej czy też dokonywało się innej formy zadośćuczynienia 

pieniężnego1645. 

Z kolei w przypadku postanowienia Zedler dopuszczał możliwość badania w procesie 

o zwolnienie z przepadku, czy rzeczywiście popełniono przestępstwo, za które można było 

orzec tę karę. Motywował to faktem, iż postanowienie sądu karnego nie wiązało wówczas 

sądu cywilnego, a powództwo o zwolnienie spod egzekucji było jedynym środkiem obrony 

praw osób trzecich1646. Było to rozwiązanie, które faktycznie dawało realną możliwość 

ochrony majątkowej osób trzecich, gdyż ustawodawca nie przewidział innego rodzaju 

sytuacji, w których byłaby ona gwarantowana.   

 

W części szczególnej k.k. z 1969 r., jak już wzmiankowano, konfiskata mienia groziła 

za zbrodnie wymierzone przeciwko podstawowym interesom politycznym i gospodarczym 

PRL1647. Warto zauważyć, że nie obejmowała ona wszystkich przestępstw z tego katalogu, 

pozostawiając poza swoim zakresem występki. Np. art. 128 k.k. § 2 z 1969 r. łagodził 

odpowiedzialność karną jedynie za sam fakt przygotowania do określonych zbrodni, a także 

dawał możliwość uniknięcia kary sprawcy, który dobrowolnie odstąpił od przygotowania i 

poinformował organy o istotnych okolicznościach popełnionego czynu. Wydzielenie tej 

formy stadialnej stanowiło niewątpliwie dobre rozwiązanie w zakresie możliwości stosowania 

przez sędziego alternatywnych sposobów represji wobec sprawcy. 

Z kolei np. art. 125 k.k. z 1969 r. dawał możliwość wymierzenia łagodniejszej kary w 

sytuacji, w której sprawca przestępstwa określonego w art. 122, 123 lub 124 § 1 k.k. z 1969 r. 

dobrowolnie zaniechał dalszej działalności i ujawnił wobec organu powołanego do ścigania 

przestępstw wszystkie istotne okoliczności popełnionego czynu. SN, w uchwale 7 sędziów z 

dnia 2 czerwca 1973 r., uznał, że w stosunku do sprawcy skazanego na podstawie art. 125 k.k. 

nie miały zastosowania przepisy odnoszące się do orzekania kar dodatkowych 

przewidzianych w wypadku skazania za zbrodnię, co dotyczyło również kary konfiskaty 

mienia (art. 46 § 1 pkt 1). Niezbędnym warunkiem zastosowania tego przepisu było jednak, 

poza dobrowolnym zaniechaniem dalszej działalności, ujawnienie wobec właściwego organu 

 
1645 F. Zedler, Ochrona praw…, s. 5–6. 
1646 Ibidem, s. 6. 
1647 Celem pracy nie jest gruntowna analiza wszystkich pojedynczych przepisów części szczególnej k.k. z 1969 

r., zarówno w odniesieniu do kary konfiskaty mienia, jak i przepadku przedmiotów, zwłaszcza w kontekście 

utrzymania zasadniczego kształtu tych przepisów, lecz jedynie zarysowanie węzłowych kwestii z tym 

związanych, zwłaszcza w kontekście niemal braku różnic między ostatnim projektem a ostateczną wersją k.k. z 

1969 r. 
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wszystkich istotnych okoliczności popełnionego czynu najpóźniej do chwili wniesienia aktu 

oskarżenia do sądu1648. 

Emil Pływaczewski konstatował, że przepisy k.k. z 1969 r. w istotnym stopniu były 

odzwierciedleniem rozwiązań przyjętych w ustawach styczniowej i czerwcowej, dotyczącej 

modelu ochrony mienia społecznego. Wprawdzie musiały one realizować zasadę 

konstytucyjną, jednak powinny także wyznaczać pewne granice i miarkować stopień 

intensywności. Okazało się bowiem, że ustawodawca nie kierował się tutaj racjonalnością, 

gdyż rozwiązania te realizowały maksymę: maksimum represji – minimum skuteczności, co 

stanowiło rezultat nadużycia funkcji prawa karnego wskutek opacznej wykładni ustawy 

zasadniczej1649. 

 

4. Konfiskata i przepadek w latach 1970–1980 

 

4.1. Ustawa karna skarbowa z 1971 r. 

 

Poza k.k. z 1969 r., pozostającym w głównym kręgu zainteresowań jako węzłowa 

kodyfikacja prawa karnego tego okresu, należy wspomnieć jeszcze o dwóch innych ważnych 

ustawach, które zostały uchwalone niedługo później, a miały istotny wpływ na kształt prawa 

karnego, jak również stosowania konfiskaty i przepadku w tym okresie. Jedną z nich była 

ustawa karna skarbowa z dnia 26 października 1971 r., która weszła w życie z dniem 1 

stycznia 1972 r. i obowiązywała aż do 17 października 1999 r.1650 Ustawa zerwała z 

podziałem przestępstw skarbowych na występki skarbowe i wykroczenia skarbowe, 

wprowadzając nowy podział na przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Podobnie 

jak na gruncie u.k.s. z 1960 r., nowa kodyfikacja utrzymała powiązanie regulacji  

materialnoprawnej z częścią ogólną kodeksu karnego zarówno względem przestępstw (art. 2), 

jak i wykroczeń skarbowych (art. 36)1651. 

 
1648 Uchwała SN z dnia 2 czerwca 1973 r., U. 1/73, OSNKW 1973, nr 7–8, poz. 100. 
1649 E. Pływaczewski, Ochrona mienia społecznego w przepisach karnych Polski Ludowej (próba oceny), WPP 

1988, nr 3, s. 379–380. 
1650 Ustawa karna skarbowa z dnia 26 października 1971 r. (Dz.U. Nr 28, poz. 260, ze zm.) – dalej: u.k.s. z 1971 

r. 
1651 M. Błaszczyk, Przepadek…, s. 99–100. 
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U.k.s. z 1971 r., mimo iż odnosiła się do nowego k.k. z 1969 r., w dużej mierze 

wzorowała się na poprzednich ustawach karno-skarbowych, w tym przede wszystkim u.k.s. z 

1960 r. Warto zwrócić uwagę na pewne istotne odmienności. U.k.s. z 1971 r. wprowadziła 

przepadek rzeczy (art. 13 pkt 4), jak i konfiskatę mienia (pkt 3) jako kary dodatkowe. Nadal 

orzeczenie obu tych kar było uzależnione od ustawy (art. 15). W przypadku konfiskaty 

przepisy szczegółowe zawsze jednak pozostawiały wymierzenie tej kary od uznania sądu1652, 

podczas gdy orzeczenie przepadku rzeczy było albo obligatoryjne, albo fakultatywne1653. 

Art. 16 § 3 określał zakres stosowania przepadku rzeczy, w którym znalazł się „także” 

drogowy środek przewozowy, gdy przedmiot przestępstwa był w nim ukryty w miejscu 

nieprzeznaczonym do umieszczania przewożonych rzeczy. Według adw. Bronisława Kocha 

mogły być to opony samochodowe czy zbiorniki paliwa1654. Jerzy Bafia postulował tutaj 

poszerzenie tej kategorii, tworząc z niej równocześnie katalog zamknięty, w postaci: 

pojazdów samochodowych, motocyklowych, rowerów, furmanek itp.1655 

Podobnie jak wcześniej, rzeczy stanowiące przedmiot przestępstwa skarbowego 

podlegały przepadkowi, chociażby nie były własnością sprawcy (art. 17 § 1 u.k.s. z 1971 r.). 

Kary tej nie orzekało się, jeśli były one własnością osoby trzeciej, a sprawca uzyskał je w 

drodze przestępstwa (art. 17 § 2). W sprawie tej wypowiedział się SN w postanowieniu 7 

sędziów z dnia 30 września 1983 r., uznając, iż należało przez to rozumieć tylko taką rzecz, 

która pochodziła bezpośrednio, nie zaś pośrednio z przestępstwa, czyli np. wskutek 

zakupienia innej rzeczy za pieniądze uzyskane z dokonanego czynu zabronionego1656. 

Następnie dodany podczas prac komisji sejmowej art. 17 § 4 u.k.s. z 1971 r. poważnie 

łagodził zakres przepadku rzeczy uregulowanego w poprzednich przepisach1657. Na mocy 

tego przepisu, zarówno przepadku drogowego środka przewozowego (art. 16 § 3), jak i rzeczy 

połączonej z przedmiotem przestępstwa (art. 16 § 2) nie można było orzec w sytuacji, w 

której wartość tych rzeczy znacznie przewyższała wartość przedmiotu przestępstwa. 

 
1652 Np. przy nadzwyczajnym obostrzeniu kar (art. 26 § 2) czy w dalszych przepisach szczegółowych, np. art. 70 

§ 3 pkt 1, 83 § 3 pkt 1. 
1653 B. Koch, Ustawa karna skarbowa. Zestawienie porównawcze przepisów ustawy karnej skarbowej z dnia 26 

października i ustawy karnej skarbowej z dnia 13 kwietnia 1960 r., Warszawa 1972, s. 17. 
1654 Ibidem, s. 17–18. 
1655 Należy przyznać tutaj rację Bafii, gdyż przepadkowi powinien ulec „drogowy środek przewozowy”, a więc 

sam „nośnik” przedmiotu zabronionego, którym jest właśnie określony pojazd. Ustawa karna skarbowa z 

komentarzem, red. M. Siewierski, Warszawa 1973, s. 57. 
1656 Postanowienie SN z dnia 30 września 1983 r., VI KZP 12/83, OSNKW 1984, nr 1, poz. 5. 
1657 B. Koch, op. cit., s. 18. 
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Z kolei art. 18 u.k.s. z 1971 r. wprowadził nową instytucję prawną w postaci 

przepadku rzeczy orzekanej tytułem środka zabezpieczającego, co nawiązywało wprost do 

art. 103 § 1 i 104 k.k. z 1969 r. Sąd mógł go zastosować w przypadku: umorzenia 

postępowania z powodu znikomego społecznego niebezpieczeństwa czynu, warunkowego 

umorzenia postępowania karnego, orzeczenia wyłączającego ukaranie sprawcy czynu 

zabronionego, np. z powodu niepoczytalności sprawcy czy też innych wypadkach 

wskazanych w przepisach szczególnych ustawy. 

Istotnym w tym kontekście było postanowienie SN z dnia 13 lutego 1984 r., które 

rozszerzało krąg podmiotów mogących orzec przepadek rzeczy tytułem środka 

zabezpieczającego w postępowaniu o przestępstwa skarbowe. Nie był to jedynie sąd, gdyż w 

postępowaniu przygotowawczym środek ten mógł orzec organ umarzający postępowanie, a 

więc z reguły prokurator (art. 190 § 2 i 4 oraz art. 191 § 3 u.k.s. z 1971 r.), a w określonych 

przypadkach także kierownik finansowego organu orzekającego (art. 192 § 1)1658. 

Podobnie jak na gruncie poprzednich ustaw karno-skarbowych w razie braku 

możliwości orzeczenia przepadku przedmiotu przestępstwa sąd mógł orzec ściągnięcie od 

skazanego równowartości przedmiotu (art. 20 u.k.s. z 1971 r.). W wyroku SN z dnia 7 maja 

1976 r. skład orzekający uznał jednak, że sąd powinien mieć obowiązek, a nie jedynie 

możliwość orzeczenia o ściągnięciu równowartości przedmiotu. Celem było zwiększenie 

dolegliwości ekonomicznej w stosunku do sprawcy, jak również spełnienie funkcji 

prewencyjno-wychowawczej wyroku wobec innych osób, związanej z przekonaniem o 

nieopłacalności przestępstwa1659. Z kolei w wyroku z dnia 18 października 1979 r. SN uznał, 

iż w sytuacji gdy orzeczono przepadek rzeczy stanowiących jedynie część przedmiotu 

przestępstwa skarbowego, art. 20 u.k.s. z 1971 r. dawał możliwość orzeczenia ściągnięcia od 

skazanego całej równowartości pozostałej części albo też jedynie określonej jej części1660. 

Sąd miał także możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary i 

poprzestania na orzeczeniu kary dodatkowej przepadku rzeczy jako sankcji samoistnej, jeśli 

zachodziły warunki do jej orzeczenia i jeśli zostały w ten sposób osiągnięte cele kary (art. 23 

pkt 3). Nieco inaczej zostało to uregulowane w przypadku wykroczeń skarbowych, gdyż tego 

rodzaju instytucja mogła zostać zastosowania w „wypadkach zasługujących na szczególne 

uwzględnienie” (art. 44). Leo Hochberg stanął na stanowisku, że stosowanie tego przepisu 

 
1658 Postanowienie SN z dnia 13 lutego 1984 r., Z 5/84, OSNKW 1984, nr 11–12, poz. 129. 
1659 Wyrok SN z dnia 7 maja 1976 r, II KR 69/76, OSNPG 1976, nr 11–12, poz. 109. 
1660 Wyrok SN z dnia 18 października 1979 r., V KRN 216/79, OSNKW 1980, nr 1, poz. 13. 
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powinno być obwarowane szczególną ostrożnością, bowiem w wielu przypadkach wartość 

rzeczy mającej ulec przepadkowi przewyższy wartość kary pieniężnej. Wobec tego organ 

finansowy powinien rozważyć, czy dla sprawcy nie byłoby bardziej dogodne wymierzenie mu 

jedynie kary pieniężnej1661. 

W przypadku samych wykroczeń skarbowych kara przepadku rzeczy stanowiła 

nowość i była jedyną karą dodatkową z katalogu z art. 13. Rzecz objęta przepadkiem również 

przechodziła na rzecz Skarbu Państwa z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia (art. 43 § 1), 

jak również kara ta mogła być orzeczona w przypadku jej uwzględnienia w przepisie 

szczególnym (art. 43 § 2)1662. Hochberg słusznie zwrócił uwagę, że w przypadku wykroczeń 

skarbowych częstsze zastosowanie mógł mieć art. 17 § 4 w przypadku niewspółmiernie 

wielkiej dysproporcji między wartością przedmiotu mającego ulec przepadkowi a 

nieznacznym społecznym niebezpieczeństwem wykroczenia skarbowego1663. 

Warto zauważyć, że kary konfiskaty mienia i kary przepadku rzeczy z u.k.s. z 1971 r. 

były znacznie mniej aktywnymi środkami polityki karnej od ich powszechnych wzorców z 

k.k. z 1969 r. O ile bowiem na gruncie tej drugiej ustawy, w latach 1972–1977, kara 

konfiskaty mienia została orzeczona 3104 razy, a kara przepadku rzeczy 3039 razy, to na 

podstawie przepisów u.k.s. z 1971 r. było to odpowiednio jedynie 31 i 453 razy1664. 

 

4.2. Kodeks wykroczeń z 1971 r. 

 

Drugim bardzo istotnym aktem prawnym, funkcjonującym zresztą do dziś w formie 

wielokrotnie i istotnie znowelizowanej, był kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r.1665 Nie 

znalazła się w nim kara konfiskaty, jednak utrzymano przepadek rzeczy jako jedną z kar 

dodatkowych (art. 28 § 1 pkt 3 k.w.). Andrzej Marek zwrócił uwagę, że kary dodatkowe mają 

różny charakter i funkcje do spełnienia. W przypadku przepadku rzeczy ma ona zarówno 

charakter wychowawczy, pozbawiając sprawcę korzyści z wykroczenia, jak i 

 
1661 Obligatoryjny przepadek przedmiotu wykroczenia skarbowego przewidywał tylko art. 110 § 5 dotyczący 

skasowanych znaczków skarbowych, a więc zasadniczo rzeczy bezwartościowych. Ustawa karna skarbowa…, s. 

83. 
1662 Były to art. 69 § 1, 82 § 3, 110 § 5. 
1663 Do wykroczeń skarbowych miały również zastosowanie przepisy o interwencji (art. 19). Ustawa karna 

skarbowa…, s. 83. 
1664 Z. Siwik, Konfiskata mienia w prawie karnym skarbowym, „Przegląd Prawa i Administracji” 1982, nr 17, s. 

133. 
1665 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114, ze zm.) – dalej: k.w. 
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zabezpieczający, odbierając mu narzędzia służące do popełniania wykroczeń w 

przyszłości1666. Orzeczenie przepadku rzeczy pozostawiono uznaniu organu, jednakże było 

ono obligatoryjne, jeśli przepis szczególny tak stanowił (art. 28 § 2 k.w.). 

Przepadek mógł zostać również orzeczony w sytuacji zaistnienia okoliczności 

wyłączającej ukaranie sprawcy (art. 28 § 3 k.w.). Arnold Gubiński słusznie zwrócił uwagę, iż 

powyższy przepis statuuje bliskość tej kary do środka zabezpieczającego. Według niego u 

podstaw tej regulacji leży głównie to, aby upływ terminu przedawnienia nie stał na 

przeszkodzie orzeczenia przepadku rzeczy, choć sformułowanie przepisu dotyczy także 

innych okoliczności, jak np. niepoczytalności sprawcy czy nieosiągnięcia przez niego wieku 

odpowiedzialności1667. 

Przepadek rzeczy w kodeksie wykroczeń  był i jest nadal szeroką kategorią, bowiem 

mieści w sobie zarówno narzędzia lub inne przedmioty, które służyły lub były przeznaczone 

do popełnienia wykroczenia (instrumenta sceleris), jak i przedmioty pochodzące 

bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia (producta sceleris), jednakże te drugie tylko 

wówczas, gdy przepis szczególny tak stanowił (art. 30 § 1 k.w.).  

Michał Kulczycki i Jerzy Zduńczyk stanęli na stanowisku, że przepadek rzeczy 

obejmuje instrumenta sceleris „nawet jeśli nie zostały użyte”1668. Teza ta nie została w żaden 

sposób uargumentowana, a wydaje się istotnie kontrowersyjna. Trudno bowiem postanowić o 

przepadku przedmiotu, który jedynie hipotetycznie miałby służyć popełnieniu wykroczenia, a 

tym bardziej takiego, którego cechy nie umożliwiają jego dokonania. Wówczas mielibyśmy 

do czynienia z sytuacją nietypową, bowiem przepadek zacząłby przyjmować znamiona 

konfiskaty i mieć nieograniczony przedmiotowo charakter; zajęciu mógłby podlegać w 

praktyce każdy przedmiot, bez materialnego związku z dokonanym czynem zabronionym. 

Z drugiej jednak strony Jerzy Bafia instrumenta sceleris traktował szeroko. 

Narzędziem lub innym przedmiotem, służącym do popełnienia wykroczenia, było nie tylko 

to, co zostało specjalnie wytworzone do jego popełnienia (np. wytrych), ale też przedmioty, 

które w normalnych warunkach miały inne zastosowanie, lecz w konkretnym wypadku 

zostały użyte do popełnienia czynu zabronionego (np. klucz, pieczęć, godło)1669.  

 
1666 A. Marek, Polskie prawo wykroczeń, Warszawa 1987, s. 118–119. 
1667 A. Gubiński, Prawo wykroczeń, Warszawa 1989, s. 185–186. 
1668 M. Kulczycki, J. Zduńczyk, Kodeks wykroczeń. Popularny komentarz, Warszawa 1982, s. 23. 
1669 J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 1980, s. 80. 
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Przepadek rzeczy nie będących własnością sprawcy mógł zostać orzeczony również 

tylko w sytuacji, gdy przewidywał to przepis szczególny (art. 30 § 2 k.w.). Bafia obrazowo 

przedstawił, jak należało to rozumieć. Np. A został ukarany za to, że nie posiadając 

odpowiedniego zezwolenia, zainstalował w parku, będącym miejscem publicznym, megafon 

należący do B. W tej sytuacji organ mógł orzec przepadek tego urządzenia, gdyż przepis art. 

63 § 2 k.w. zezwalał na to, choćby przedmiot nie był własnością sprawcy1670. Z kolei Marek 

Bojarski i Wojciech Radecki podawali przykład wykroczenia polegający na pocięciu 

nożyczkami cudzych fotografii (art. 126 § 1 k.w.). Ponieważ przepis ten nie przewidywał 

zastosowania przepadku nożyczek, to zastosowanie takiej kary nie było możliwe1671. 

Przepadek następuje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia (art. 30 § 3 k.w.), a mienie nim 

objęte przechodzi na rzecz Skarbu Państwa, chyba że ustawa stanowiła inaczej (art. 30 § 4 

k.w.). 

Na kanwie art. 30 § 2 k.w. SN, w dniu 14 grudnia 1984 r., wydał uchwałę, zgodnie z 

którą stwierdził, że osoba, na której szkodę dokonano kradzieży, może dochodzić od Skarbu 

Państwa wydania równowartości dewiz, uzyskanych przez sprawcę w zamian za sprzedaż 

skradzionych przedmiotów, co do których sąd w postępowaniu karnym orzekł prawomocnie 

przepadek na rzecz Skarbu Państwa1672. Krzysztof Zagrobelny w swej glosie nie do końca 

zgodził się z główną tezą, która została zawarta w orzeczeniu. Stanął on na stanowisku, że sąd 

w postępowaniu karnym musi zwracać uwagę na to, kto jest podmiotem własności rzeczy, co 

do których przepadek ma zostać orzeczony. W razie ustalenia, iż, zgodnie z art. 412 k.c. 

przedmioty te uległy przepadkowi, sąd mógł jedynie zarządzić ich wydanie na rzecz Skarbu 

Państwa, z zastrzeżeniem, że takie żądanie musi być zgłoszone w powództwie adhezyjnym. 

W przeciwnym bowiem razie roszczenia poszkodowanych mogą być dochodzone jedynie w 

drodze procesu cywilnego1673. 

W części szczególnej k.w. znajdowały się przepisy, które operowały karą przepadku 

rzeczy; kara ta jednak nie znajdowała i – obecnie jako środek karny – nie znajduje nadal 

szerokiego zastosowania w odniesieniu do wykroczeń. Groziła ona np. za organizowanie lub 

przeprowadzanie publicznej zbiórki na rzecz ofiar bez wymaganego zezwolenia lub wbrew 

jego warunkom (art. 56 § 1 k.w.). Oryginalnym wydaje się rozwiązanie, które zakładało 

fakultatywność przepadku pieniędzy i rzeczy uzyskanych ze zbiórki przeprowadzanej wbrew 

 
1670 Ibidem. 
1671 M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń z komentarzem, Warszawa 1992, s. 72. 
1672 Uchwała SN z dnia 14 grudnia 1984 r., III CZP 73/84, OSNCP 1985, nr 9, poz. 123. 
1673 K. Zagrobelny, Glosa do uchwały SN z dnia 14 grudnia 1984 r., III CZP 73/84, Pal. 1986, nr 12, s. 109. 



401 

 

warunkom zezwolenia, a obligatoryjność w momencie, gdy zezwolenie w ogóle nie zostało 

wydane (art. 56 § 3 k.w.). Wprowadzono także coś w rodzaju domniemania dobrej wiary w 

stosunku do osób trzecich lub instytucji, którym zostały przekazane rzeczy czy pieniądze 

uzyskane za nielegalną zbiórkę ofiar. Wtedy ich przepadek pozostawiony został uznaniu 

organowi orzekającemu (art. 56 § 4 k.w.)1674. Pieniądze i rzeczy, co do których orzeczono 

przepadek, należało przekazać instytucji pomocy społecznej lub instytucji kulturalno-

oświatowej (art. 56 § 5 k.w.)1675. 

Obligatoryjny przepadek pieniędzy i rzeczy groził także za organizowanie lub 

przeprowadzenie publicznej zbiórki ofiar na uiszczenie grzywny orzeczonej za przestępstwo 

lub wykroczenie (art. 57 § 3 k.w.), a także, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, za 

prowadzenie w ramach gospodarki nieuspołecznionej działalności wytwórczej, przetwórczej, 

handlowej lub usługowej bez wymaganego zezwolenia; przepis mówił o przepadku rzeczy 

stanowiącej przedmiot wykroczenia (art. 60 § 3 k.w.). Danuta Egierska uściślała, że mogły 

być to np. przedmioty wytwarzane lub przetwarzane bez zezwolenia albo przedmioty 

nielegalnej transakcji handlowej. Nie można było zatem orzec przepadku innych rzeczy. 

Egierska dowodziła, że tak jak w przypadku nielegalnego handlu zegarkami, można było 

orzec ich przepadek, lecz już nie samych pieniędzy, które były przeznaczone na ich zakup 

albo uzyskane z ich sprzedaży1676. 

Można było również orzec przepadek urządzeń megafonowych lub innych 

wytwarzających pole elektromagnetyczne o dużej częstotliwości w przypadku ich zakładania 

lub używania w miejscu publicznym bez wymaganego zezwolenia (art. 63 § 1 k.w.). W tej 

sytuacji kara ta mogła objąć nawet te przedmioty, które nie stanowiły własności sprawcy (§ 

2). Po uchwaleniu ustawy nowelizującej k.w. w 1985 r. przepadek czynności wykonawczej 

wykroczenia, wraz z karą nawiązki w wysokości do 30 tys. zł lub obowiązkiem przywrócenia 

do stanu poprzedniego, mógł zostać orzeczony za umieszczenie w miejscu publicznym do 

tego nieprzeznaczonym: ogłoszenia, plakatu, afiszu, apelu, ulotki, napisu lub rysunku albo 

 
1674 Gubiński zwracał uwagę, że w tym przypadku mamy tutaj do czynienia z przedmiotem pochodzącym 

pośrednio z wykroczenia. A. Gubiński, Prawo karno-administracyjne, Warszawa 1973, s. 201. 
1675 W pierwszym przypadku mogły to być takie instytucje, jak: Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy 

Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zakład Specjalny dla Dzieci Niedorozwiniętych, dom starców itp. 

W drugim zaś przypadku np. Biblioteka Narodowa czy Muzeum Ziemi. J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, op. 

cit., s. 147. 
1676 Ibidem, s. 158. 
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wystawienie ich na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego danym 

terenem (art. 63a k.w.)1677. 

Publiczne używanie lub noszenie odznaczenia, stroju lub munduru, do których nie 

miało się prawa, stanowiło wykroczenie i podlegało karze grzywny do 2 tys. zł albo naganie 

(art. 61 § 1 k.w). Podobnie ustanawianie, wytwarzanie, publiczne rozpowszechnianie, 

używanie lub noszenie: godła, chorągwi albo innej odznaki lub munduru, co do których został 

wydany zakaz, organizacji prawnie nieistniejącej lub na których ustanowienie lub noszenie 

nie uzyskano wymaganego zezwolenia, karane było aresztem albo grzywną (§ 2). W razie 

popełnienia wykroczenia z § 1 orzeczenie przepadku wymienionych w tych przepisach 

przedmiotów było fakultatywne, a w przypadku popełnienia wykroczenia z § 2 było ono 

obligatoryjne. Podobnie obowiązkowo należało orzec o przepadku innych przedmiotów 

służących do popełnienia wykroczenia, takich jak: pieczęcie, stemple, papier firmowy, lub 

bilety wizytowe, choćby nie stanowiły one własności sprawcy (§ 3). Egierska zwracała 

uwagę, że powyższe wyliczenie miało oczywiście charakter przykładowy. Ponadto uważała, 

że przepadku munduru nie orzekało się, gdy stanowił on własność wojska. Wyjątkiem była 

tutaj sytuacji, gdy np. sprawca wszedł w jego posiadanie nielegalnie albo mundur został 

zakupiony od osoby nieuprawnionej do jego sprzedaży1678. 

Kara przepadku rzeczy groziła także za bezprawne wyrabianie pieczęci, godła lub 

znaku instytucji państwowej albo organizacji społecznej lub ich wydanie osobom do tego 

nieuprawnionym. Przy popełnieniu tego wykroczenia sankcja ta miała charakter obligatoryjny 

(art. 68 § 3 k.w.). W przypadku nieostrożnego obchodzenia się z materiałami wybuchowymi, 

łatwopalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykraczania przeciwko przepisom 

o ich wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu, przepadek tych 

przedmiotów miał charakter fakultatywny (art. 83 § 2 k.w.). 

Fakultatywny przepadek mięsa przewidziany był w sytuacji, w której dokonano uboju 

zwierzęcia bez poddania go urzędowemu badaniu, jak również usuwano jego części przed 

wykonaniem takiego badania, czy też nie poddano mięsa wymaganemu badaniu, a także w 

przypadku dokonania nielegalnego wprowadzenia mięsa do obrotu (art. 118 § 3 k.w.) 

Podobnie przepadek towaru mógł zostać orzeczony, gdy przedsiębiorca prowadzący 

 
1677 Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach 

(Dz.U. Nr 23, poz. 100). 
1678 J. Bafia, D. Egierska, I. Śmietanka, op. cit., s. 162. 
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przedsiębiorstwo handlu detalicznego lub jego pracownik zbywał go w celu jego odsprzedaży 

z zyskiem, jeżeli jego wartość nie przekraczała 500 zł (art. 132 § 4 k.w.)1679. 

Nieco inaczej sytuacja wyglądała w przypadku wykroczenia polegającego na 

urządzaniu gier hazardowych i czerpaniu z niej zysku. Wówczas przedmioty służące do gry 

podlegały obligatoryjnemu przepadkowi, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy (art. 

128 § 2 k.w.)1680. Na podobnej zasadzie następował przepadek w sytuacji wyrabiania, 

posiadania, nabywania i sprzedaży wytrychów i innych narzędzi przeznaczonych do 

dokonywania włamania, jeżeli sprawca nie zajmował się tymi czynnościami zawodowo (art. 

129 § 3 k.w.). Ze względu na fakt, iż kodeks wykroczeń z 1971 r. nie został zastąpiony 

innym, większość powyższych przepisów obowiązuje nadal. 

 

4.3. Konfiskata i przepadek w ustawodawstwie pozakodeksowym 

 

W dniu 18 lipca 1974 r., m.in. ze względu na „doniosłość jubileuszu 30-lecia Polski 

Ludowej, uchwalona została ustawa o amnestii1681. Jej założenia były bardzo podobne do tej z 

1969 r.1682 Także i w ustawie z 1974 r. poza nawiasem amnestii znalazła się większość kar 

dodatkowych, w tym konfiskata mienia oraz przepadek rzeczy, które podlegały wykonaniu 

(art. 1 ust. 3). W przypadku umorzenia postępowania należało orzec przepadek narzędzi 

przestępstwa oraz przedmiotów, których posiadanie było zakazane lub wymagało zezwolenia 

(art. 2 ust. 2 pkt 1). Można było orzec, jeśli przepis szczególny tak stanowił, przepadek 

innych przedmiotów określonych w art. 48 lub przepisach szczególnych k.k. z 1969 r. oraz w 

art. 16 § 1 u.k.s. z 1971 r. (art. 2 ust. 2 pkt 2) 

W dniu 19 lipca 1977 r. Rada Państwa PRL, „kierując się zasadami humanizmu 

socjalistycznego”, wydała dekret o amnestii1683. W swoich założeniach był on bardzo 

 
1679 Uzależnienie odpowiedzialności za wykroczenie od ustalenia zamiaru sprawcy powodowało, że w praktyce 

udowodnienie jego celu działania było problematyczne. Nie można bowiem pociągnąć do odpowiedzialności 

kogoś, kto kupił określony towar, a następnie, w wyniku np. zmiany obowiązującej mody, potrzeb finansowych 

jego właściciela czy też dalszej dla niego nieprzydatności, zbył go z zyskiem. Tego rodzaju czynności prawne 

nie mogły zostać zakwalifikowane jako spekulacja, gdyż towar nie został nabyty w celu jego dalszej 

odsprzedaży z zyskiem. M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń…, s. 269. 
1680 W oczywisty sposób nie dotyczyło to zatem gier o charakterze towarzysko-rozrywkowym, gdzie celem nie 

jest chęć osiągnięcia zysku. Ibidem, s. 262. 
1681 Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o amnestii (Dz.U. Nr 27, poz. 159). 
1682 Dotyczyły one przede wszystkim przestępstw oraz przestępstw skarbowych, zagrożonych karą pozbawienia 

wolności do lat 2, karą ograniczenia wolności, karą aresztu wojskowego oraz karą grzywny do 1 tys. zł, 

orzeczoną jako kara samoistna, które zostały popełnione przed dniem 15 czerwca 1974 r. (art. 1 ust. 1) 
1683 Dekret z dnia 19 lipca 1977 r. o amnestii (Dz.U. Nr 24, poz. 102). 
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zbliżony do ustawy z 1974 r.1684, a materię konfiskaty i przepadku ujmował w sposób 

tożsamy. Utrzymanie w mocy prawomocnego orzeczenia o konfiskacie miało przede 

wszystkim charakter restrykcyjny, a przepadku rzeczy, którego celem było odebranie 

majątkowych pożytków z przestępstwa – zapobiegawczy i wychowawczy1685. Obie amnestie 

objęły łącznie ok. 260 tys. osób, w tym ok. 43 tys. zwolniono z zakładów karnych1686. 

Klasycznym przepadkiem posługiwała się ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej 

strefie rybołówstwa morskiego. Przewidywała ona nałożenie tej kary na kierownika obcego 

statku rybackiego, który dopuszczał się połowu na obszarze polskiej strefy rybołówstwa 

morskiego z naruszeniem przepisów tej ustawy lub przepisów na jej podstawie. Sąd mógł 

wówczas orzec przepadek statku, sprzętu rybackiego i złowionych ryb, choćby nie były 

własnością sprawcy (art. 8 ust. 2 w zw. z art. 8 ust. 1). Ustawa przewidywała ponadto 

nowelizację wspomnianej już ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim, 

zmieniając brzmienie jej art. 40 ust. 2, wprowadzając możliwość orzeczenia przez sąd 

przepadku statku, sprzętu rybackiego i złowionych ryb, choćby nie były własnością sprawcy 

(art. 9 ust. 2)1687. 

 

W latach 1970–1981 sądy orzekły karę dodatkową konfiskaty mienia w 6348 

przypadkach, podczas gdy przepadek w 7238, co dawało średnio odpowiednio 577 i 658 

skazań na rok1688. Biorąc pod uwagę, że w okresie 1970–1975 liczba wszystkich orzeczonych 

kar z oskarżenia publicznego oscylowała wokół 147–197 tys. rocznie, to kary te nie stanowiły 

istotnego odsetka ogółu skazań we wspomnianym okresie1689. 

Badania przeprowadzone przez Michała Bereżnickiego w latach 1970–1975 na terenie 

ówczesnych województw: katowickiego, krakowskiego, opolskiego i wrocławskiego 

wskazywały, iż sądy racjonalizowały interesy członków najbliższej rodziny sprawcy. Widać 

to przede wszystkim w sprawach, w których odstępowały od wymierzenia kary konfiskaty 

mienia. Było to skorelowane nie tylko z przewidywanymi reperkusjami w sferze warunków 

 
1684 Dekret obniżał jednak, poza pewnymi grupami społecznymi z art. 1 ust. 1 pkt 2, maksymalnie darowaną karę 

pozbawienia wolności z 2 lat do 1 roku (art. 1 ust 1 pkt 1), podwyższając jednocześnie wymiar grzywny z 1 do 2 

tys. zł (art. 1 ust. 1 pkt 4). 
1685 J. Bednarzak, Dekret o amnestii z dnia 19 lipca 1977 r. Komentarz, Warszawa 1977, s. 13. 
1686 D. Antoszkiewicz, op. cit., s. 14. 
1687 Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego (Dz.U. Nr 37, poz. 163, ze zm.). 

Więcej na ten temat zob. H. Popławski, Odpowiedzialność karna z ustawy o polskiej strefie rybołówstwa 

morskiego, NP 1981, nr 7–8, s. 25–34. 
1688 W. Świda, op. cit., s. 313. 
1689 K. Buchała, Polityka karna w latach 1970–1975 na tle ogólnych zasad wymiaru kary, ZNIBPS 1978, nr 9, s. 

64. 
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materialno-bytowych, lecz także ze stanem osobistym i majątkowym oskarżonego. Gdy był 

on względnie umiarkowany i ograniczał się do posiadania domku jednorodzinnego, przy 

czym jego mieszkańcami byli także inni członkowie rodziny, wówczas sąd był bardziej 

przychylny do odstąpienia od orzeczenia tej kary dodatkowej. Ponadto istotną przesłanką 

negatywną był dalece zaawansowany rozkład pożycia małżeńskiego1690. 

 

5. Konfiskata i przepadek w latach 1981–1990 

 

Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego, w dniu 25 września 1981 r., 

uchwalona została ustawa o zwalczaniu spekulacji1691 w celu, jak to określiła preambuła, 

„wzmożenia ochrony interesów konsumentów w obrocie artykułami powszechnego użytku 

oraz zwiększenia skuteczności zwalczania spekulacji”. W razie skazania za przestępstwa z art. 

221 § 2–4, 222, 223 k.k. z 1969 r.1692 oraz przestępstwa spekulacyjne z tej ustawy, towary i 

dokumenty, będące przedmiotem przestępstwa, ulegały przepadkowi, chociażby nie były 

własnością sprawcy, chyba że stanowiły mienie społeczne (art. 5 ust. 1). Przepis ten 

stosowano odpowiednio do wykroczeń spekulacyjnych z k.w. oraz określonych w tej ustawie 

(art. 5 ust. 2). 

Na gruncie powyższych przepisów powstawał problem, czy osoba, nabywająca w 

dobrej wierze towar od sprawcy przestępstwa spekulacyjnego, stawała się właścicielem tej 

rzeczy oraz czy mienie społeczne, zbyte w jednostce gospodarki uspołecznionej z 

naruszeniem przez sprzedawcę przepisów tej ustawy, przestawało być mieniem społecznym i 

co za tym idzie czy mogło ulec przepadkowi. Problem ten rozstrzygnął SN w uchwale z dnia 

13 kwietnia 1983 r. Uznał on bowiem, iż sprzedany towar, stając się własnością 

indywidualnego nabywcy, tracił charakter mienia społecznego. Ponadto towar nie podlegał 

przepadkowi jedynie w sytuacji, gdy nabywca nie miał świadomości, że sprzedawca dokonał 

jego sprzedaży w złej wierze1693. 

Przepadkowi ulegały także pieniądze zakwestionowane u ujętego na gorącym uczynku 

sprawcy czynu spekulacyjnego, jeżeli z okoliczności wynikało, że zostały one uzyskane w 

wyniku jego popełnienia (art. 5 ust. 3). Te dwa warunki musiały zostać spełnione 

 
1690 M. Bereżnicki, Gdy sąd orzeka konfiskatę mienia, „Prawo i Życie” 1977, nr 38, s. 4. 
1691 Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji (Dz.U. z 1982 r. Nr 36, poz. 245, ze zm.). 
1692 Były to szeroko rozumiane przestępstwa spekulacyjne z rozdziału XXX „Przestępstwa gospodarcze”. 
1693 Uchwała SN z dnia 13 kwietnia 1983 r., VI KZP 33/83, OSNKW 1983, nr 9, poz. 61. 
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kumulatywnie. Nie wystarczyło zatem domniemanie oparte na fakcie znalezienia pieniędzy u 

sprawcy lub w prowadzonej przez niego jednostce1694. 

Powyższa ustawa została dość istotnie znowelizowana z dniem 9 października 1982 

r.1695, kiedy to została zwiększona jej represyjność. Wprowadzono karę konfiskaty całości lub 

części mienia, która mogła, lecz nie musiała, zostać orzeczona w razie skazania za 

przestępstwa spekulacji (art. 222 § 4 k.k. z 1969 r.) lub sprzedaży towaru własnego (art. 223 § 

3 k.k. z 1969 r.), a także za przestępstwa określone w art. 1 ust. 5 lub art. 2 ust. 2 niniejszej 

ustawy1696, jeżeli wartość towarów przekraczała 200 tys. zł. 

 

Prawdopodobnie jednym z najistotniejszych, również ze społeczno-politycznego 

punktu widzenia, aktów prawnych wydanych w latach 80. w PRL był, antydatowany zresztą, 

dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym1697. W jego rozdziale VI znalazły się 

liczne przepisy karne, wymierzone przede wszystkim przeciwko opozycji 

antykomunistycznej. O dyrektywach wymiaru kary w sprawach o przestępstwa określone w 

dekrecie grudniowym wypowiedział się SN w wyroku z dnia 8 lipca 1982 r., twierdząc: 

„Wzgląd na społeczne oddziaływanie kary powinien być oceniony zwłaszcza z punktu 

widzenia celów, jakie mają do spełnienia stan wojenny i prawa ustanowione na okres jego 

trwania. W szczególności kara sądowa powinna uświadamiać zarówno sprawcy, jak i jego 

otoczeniu, że prawa stanu wojennego muszą być bezwzględnie przestrzegane, a jednocześnie 

skutecznie przeciwdziałać naruszeniom tych praw”1698. 

W razie skazania za przestępstwa określone w art. 48 ust. 1–4 powyższego dekretu sąd 

miał możliwość orzec przepadek narzędzi i innych przedmiotów, które służyły lub były 

przeznaczone do popełnienia przestępstwa, choćby nie stanowiły własności sprawcy (art. 48 

ust. 6). Problem polegał na tym, że katalog ten wydawał się w dużym stopniu otwarty. W 

przypadku art. 48 ust. 3–4 nie było większych wątpliwości, że przepadkowi podlegały: pismo, 

druk, nagranie lub film czy inny środek masowego przekazu, którego nie można było 

 
1694  E. Janiszewska-Talago, Ustawa o zwalczaniu spekulacji. Komentarz. Orzeczenia Sądu Najwyższego, 

Warszawa 1984, s. 28–29. 
1695 Ustawa weszła w życie z dniem (art. 3). Ustawa z dnia 9 października 1982 r. o zmianie ustawy o 

zwalczaniu spekulacji (Dz.U. Nr 33, poz. 218, ze zm.). 
1696 Zbycie towaru przeznaczonego do sprzedaży w jednostce handlu detalicznego poza tą jednostką lub w ilości 

większej od ustalonej bądź z naruszeniem innych przepisów określających zasady sprzedaży takiego towaru – 

(art. 1 ust. 5); ukrywanie przed nabywcą towaru przeznaczonego do sprzedaży lub odmowa jego sprzedaży bez 

uzasadnionej przyczyny przez sprzedawcę (art. 2 ust. 2). 
1697 Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz.U. Nr 29, poz. 154, ze zm.) – dalej: dekret 

grudniowy. 
1698 Wyrok SN z dnia 8 lipca 1982 r., Rw 548/82, OSNKW 1982, nr 12, poz. 89. 
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rozpowszechniać, sporządzać, gromadzić, przechowywać, przewozić, przenosić lub przesyłać. 

Mowa była bowiem o samych przedmiotach przestępstwa, a nie środkach, które miały służyć 

do jego transportu. 

Do interpretacji rozszerzającej przychylił się SN we, wspomnianym już wcześniej, 

wyroku z dnia 11 kwietnia 1984 r. Skład orzekający uznał wówczas, że samochód osobowy 

użyty przez sprawcę w celu przewiezienia przeznaczonych do rozpowszechniania 

wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub 

rozruchy był przedmiotem służącym do popełnienia przestępstwa i wobec mógł zostać uznany 

za narzędzie podlegające przepadkowi1699. 

W zasadniczo aprobującej glosie do powyższego orzeczenia Maria Szewczyk zwróciła 

jednak uwagę na to, iż przepadek przedmiotu jakim był samochód osobowy, mógł sprawić, iż 

kara ta przyjmowała charakter nie zabezpieczający, lecz represyjny, a więc zbliżony do 

konfiskaty majątku. Celem kary przepadku narzędzi przestępstwa było przede wszystkim 

uniemożliwienie popełnienia przestępstwa w przyszłości, a nie wyrządzenie dolegliwości 

ekonomicznej. W związku z tym, iż środek przewozowy w postaci samochodu mógł stanowić 

dla sprawcy całość albo istotną część majątku osobistego, automatyczne orzekanie jego 

przepadku bez głębszego uzasadnienia zmieniało charakter kary w praktyce na konfiskatę, co, 

jak słusznie konstatowała Szewczyk, najpewniej nie było pierwotnym zamierzeniem 

ustawodawcy1700. 

Z kolei w wyroku z dnia 25 marca 1982 r. SN doszedł do wniosku, iż podstawą 

prawną orzeczenia przepadku posiadanej bez zezwolenia broni lub amunicji stanowił art. 48 § 

4 k.k. z 1969 r. w zw. z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 32 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i 

materiałach wybuchowych. Według SN podstawą prawną nie był art. 48 ust 6 dekretu 

grudniowego ze względu na fakt, iż pozwalał on na orzeczenie przepadku przedmiotów 

zawężonych jedynie do art. 48 ust. 1–4 tego dekretu1701. 

Z tego rodzaju tezami nie zgodził się Kazimierz Postulski, który w glosie do 

powyższego orzeczenia uznał, iż SN stworzył niebezpieczny precedens polegający na 

rozszerzającej wykładni art. 48 § 4 k.k. z 1969 r. i to na niekorzyść oskarżonego. Stwierdził 

on bowiem, iż przepisy karne zawarte w ustawach szczegółowych mogły znaleźć 

zastosowanie do tych stypizowanych w kodeksie karnym tylko wtedy, gdy wynikało to 

 
1699 Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 1984 r., RNw 4/84, OSNKW 1984, nr 11–12, poz. 113. 
1700 M. Szewczyk, Glosa do wyroku SN z dnia 11 kwietnia 1984 r., RNw 4/84, PiP 1987, nr 7, s. 140–141. 
1701 Wyrok SN z dnia 25 marca 1982 r., Rw 156/82, OSNKW 1982, nr 7–8, poz. 48. 
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wyraźnie z ich treści. Ponieważ w tej sytuacji było odwrotnie, przepadek ten powinien mieć 

charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny1702. 

Równocześnie z dekretem o stanie wojennym został wydany inny akt prawny, który 

umożliwiał zastosowanie postępowania doraźnego w sprawach o liczne przestępstwa i 

wykroczenia, które zostały popełnione w czasie obowiązywania stanu wojennego1703. Poza 

możliwością zaostrzenia kar zasadniczych, bez względu na rodzaj i granice ustawowego 

zagrożenia danego przestępstwa (art. 4 ust. 1), dekret umożliwiał sędziemu orzeczenie 

konfiskaty całości albo części mienia (art. 4 ust. 4). 

W tym samym dniu został wydany dekret o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć 

niektórych przestępstw i wykroczeń, który nosił znamiona abolicji1704. Przebaczało się i 

puszczało w niepamięć szereg przestępstw i wykroczeń, przede wszystkim o charakterze 

politycznym, które zostały popełnione przed dniem 13 grudnia 1981 r. (art. 1 i 2). W 

sprawach o te przestępstwa postępowania karnego nie wszczynało się (art. 5 ust. 1). W tej 

sytuacji orzekało się jednak przepadek narzędzi i innych przedmiotów, które służyły lub były 

przeznaczone do popełnienia przestępstwa, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio 

lub pośrednio z przestępstwa, jak również przedmiotów, których wytwarzanie, posiadanie, 

obrót lub przewóz był zakazany albo wymagał zezwolenia (art. 6). 

W dniu 21 lipca 1983 r. Sejm PRL uchwalił ustawę o amnestii, która była związana ze 

zniesieniem stanu wojennego1705. W sprawach o szereg przestępstw popełnionych, przede 

wszystkim o charakterze politycznym, popełnionych przed dniem zniesienia stanu wojennego, 

których dopuścili się sprawcy, którzy w chwili czynu nie ukończyli 21 lat lub kobiety, 

orzeczenie prawomocnie kary zasadnicze i dodatkowe, nieściągnięte grzywny, opłaty oraz 

koszty sądowe darowano w całości (art. 3 ust. 1 w zw. z art. 1). Podlegały jednak wykonaniu 

prawomocne orzeczenia m.in. o przepadku rzeczy (art. 3 ust. 2). 

W sprawach z art. 3 ust. 1 postępowanie karne ulegało umorzeniu. W takim wypadku 

orzekano jednak przepadek narzędzi i innych przedmiotów, które służyły lub były 

przeznaczone do popełnienia przestępstwa a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio 

 
1702 K. Postulski, Glosa do wyroku SN z dnia 25 marca 1982 r., Rw 156/82, NP 1983, nr 3, s. 154–155. 
1703 Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia 

w czasie obowiązywania stanu wojennego (Dz.U. Nr 29, poz. 156). 
1704 Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i 

wykroczeń (Dz.U. Nr 29, poz. 158). 
1705 Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii (Dz.U. Nr 39, poz. 177, ze zm.). Więcej na temat okoliczności 

uchwalenia oraz beneficjentów ustawy amnestyjnej zob. A. Friszke, Internowani, aresztowani, skazani. 

Pozbawieni wolności w okresie stanu wojennego 1981–1983/1984, KH 2017, R. 124, z. 2, s. 281–284. 
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lub pośrednio z przestępstwa, jak również przedmiotów, których posiadanie było zakazane 

lub wymagało zezwolenia (art. 3 ust. 3). Przepisy art. 3 ust. 1–3 stosowano odpowiednio, w 

razie gdy darowanie kary nie nastąpiło ze względu na jej uprzednie wykonanie (art. 3 ust. 4). 

W sprawach o przestępstwa z art. 1, popełnione przez sprawców innych niż określeni 

w art. 3, prawomocne kary pozbawienia wolności do lat 3 lub kary łagodniejsze oraz kary 

dodatkowe darowało się (art. 4 ust. 1 pkt 1). Postępowanie karne ulegało wówczas umorzeniu, 

jeśli z okoliczności sprawy wynikało, że należałoby za nie orzec karę, która również uległaby 

darowaniu (art. 4 ust. 2). W tym wypadku przepisy art. 3 stosowało się odpowiednio (art. 4 

ust. 3).   

W dniu 21 lipca 1984 r., „z okazji jubileuszu 40-lecia Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej”, Sejm PRL uchwalił kolejną ustawę o amnestii1706. Znajdowała ona zastosowanie 

do licznych, enumeratywnie wymienionych, przestępstw przeciwko porządkowi prawnemu 

stanu wojennego, związanych z militaryzacją oraz popełnionych z powodów politycznych 

albo w związku ze strajkiem lub akcją protestacyjną (art. 1). W tych sprawach darowano 

orzeczone prawomocnie kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności (art. 2 ust. 1 pkt 

1), jednak wykonaniu podlegały orzeczone prawomocnie kary grzywny, kary dodatkowe, 

nawiązki oraz zasądzone opłaty i koszty sądowe, jak również odszkodowania (art. 2 ust. 1 pkt 

2). W związku z tym dotyczyło to także konfiskaty mienia (art. 38 pkt 5 k.k. z 1969 r.) oraz 

przepadku rzeczy (art. 38 pkt 6 k.k. z 1969 r.). 

Ustawa o amnestii z 1984 r. przewidywała, że w sprawach, o których mowa w art. 2 

ust. 1, niezakończonych prawomocnym orzeczeniem, postępowanie karne ulegało umorzeniu. 

W tym wypadku należało orzec jednak przepadek narzędzi i przedmiotów, które służyły lub 

były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, a także przedmiotów pochodzących 

bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa, jak również tych, których posiadanie było 

zakazane lub wymagało zezwolenia (art. 2 ust. 2)1707. Orzeczenie o przepadku przedmiotów 

należało wykonać również w sytuacji, gdy darowanie kary pozbawienia lub ograniczenia 

wolności nie nastąpiło ze względu na ich uprzednie wykonanie (art. 2 ust. 3). 

 
1706 Ustawa z dnia 21 lipca 1984 r. o amnestii (Dz.U. Nr 36, poz. 192). Więcej na temat genezy tej ustawy oraz 

statystyk związanych z jej stosowaniem zob. A. Friszke, op. cit., s. 285–289. 
1707 Warto zwrócić uwagę, że umorzenie postępowania karnego było możliwe tylko w sprawie toczącej się 

przeciwko konkretnej osobie, której do dnia 21 lipca 1984 r. przedstawiono zarzuty. Wymaganie to miało 

praktyczne znaczenie, skoro zastosowanie amnestii było uzależnione od politycznego charakteru, określonego w 

art. 1 ustawy, przestępstwa. Z. Jankowski, W. Tomczyk, Amnestia. Komentarz do ustawy z dnia 21 lipca 1984 r., 

Warszawa 1984, s. 25–26. 
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Ustawa zakładała także przebaczenie i puszczenie w niepamięć wykroczeń, które 

zostały popełnione z powodów politycznych lub na tle konfliktów społecznych przed dniem 

21 lipca 1984 r., jak również darowanie niewykonanych uprzednio za nie kar (art. 7 ust. 1). Z 

kolei w sprawach o innego rodzaju wykroczenia, z wyjątkiem wykroczeń o charakterze 

spekulacyjnym, orzeczone prawomocnie kary aresztu i kary ograniczenia wolności także były 

darowane. Jednakże w tej sytuacji kary dodatkowe, w tym konfiskata i przepadek, podlegały 

wykonaniu, a jeśli postępowanie zostało umorzone – należało orzec o zastosowaniu 

przepadku (art. 7 ust. 2 w zw. z art. 2). 

W uchwale SN z dnia 6 listopada 1984 r. skład orzekający stanął na stanowisku, że 

orzeczenie przepadku i innych przedmiotów stanowiło integralną część orzeczenia o 

zastosowaniu amnestii. SN stwierdził także, iż od orzeczeń o zastosowaniu amnestii, w 

zakresie przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa, zażalenie na postanowienie 

sądu przysługuje tylko prokuratorowi, a więc ani nie oskarżonemu, ani nie jego obrońcy (art. 

11 ust. 1)1708. Z tym orzeczeniem nie zgodziła się Zofia Radzikowska, która zwróciła uwagę, 

że wyłączenie możliwości zaskarżenia orzeczenia o zastosowaniu amnestii motywowane było 

tym, że nie może ona naruszać praw osoby, względem której ją zastosowano. W związku z 

tym zastosowanie środka karnego sensu largo, jakim był środek zabezpieczający w postaci 

przepadku rzeczy, było zawsze orzeczeniem na niekorzyść sprawcy. Z tego też względu 

pozbawienie go prawa do wniesienia środka odwoławczego stanowiłoby jaskrawe naruszenie 

konstytucyjnego prawa do obrony (art. 63 ust. 2 Konstytucji PRL) i nie można zakładać, że 

przyjęcie tego rodzaju wykładni zawężającej było intencją ustawodawcy1709. 

Z kolei w uchwale z dnia 24 kwietnia 1985 r. SN stwierdził, że przepisy ustawy o 

amnestii z 1984 r. zawierają normę obligującą sąd do zastosowania przepadku narzędzi i 

przedmiotów w przypadku umorzenia postępowania karnego, stanowiąc jednocześnie lex 

specialis względem innych przepisów innych ustaw. Dotyczyło to także tych, które 

przewidywały fakultatywność orzeczenia przepadku narzędzi lub przedmiotów, nawet jeśli w 

niektórych sytuacjach mogło to doprowadzić do pogorszenia w tym zakresie sytuacji 

sprawcy1710. 

 

 
1708 Uchwała SN z dnia 6 listopada 1984 r., VI KZP 18/84, OSNKW 1985, nr 1 poz. 6. 
1709 Z. Radzikowska, Stosowanie amnestii a prawo do obrony (niektóre kontrowersyjne rozwiązania w ustawie 

amnestyjnej z 21.VII.1984 r. Dz.U. Nr 36, poz. 192), Pal. 1985, t. 29, nr 7–8, s. 48–49. 
1710 Uchwała SN z dnia 24 kwietnia 1985 r., VI KZP 6/85, OSNKW 1985, nr 7–8, poz. 55. 
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W kontekście kary konfiskaty mienia należy wspomnieć o przepisach ustawy z dnia 

16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze1711. Ustawa ta wprawdzie nie zawierała żadnych 

regulacji karnomaterialnych w tym kontekście, ale samo spółdzielcze prawo do lokalu typu 

lokatorskiego miało charakter niezbywalny i nie podlegało egzekucji. W związku z tym, w 

razie orzeczenia kary konfiskaty majątku członka spółdzielni mieszkaniowej, konfiskata ta nie 

obejmowała spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jako prawa 

niezbywalnego oraz ściśle z nim związanego prawa do wkładu (art. 161 § 1 pkt 3 k.k.w. z 

1969 r.). 

Inaczej w przypadku spółdzielczego prawa do lokalu typu własnościowego, które było 

ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości spółdzielczej, jako prawem zbywalnym 

i podlegającym egzekucji. Było ono także przedmiotem szczególnej wspólności małżeńskiej 

(art. 215 prawa spółdzielczego) i jako takie podlegało konfiskacie na rzecz Skarbu 

Państwa1712. Ponieważ prawo do lokalu mogło należeć do obojga małżonków, niezależnie od 

tego, które z nich było członkiem spółdzielni, w przypadku zastosowania kary konfiskaty 

prawa do lokalu jednego z małżonków, jeśli nie był członkiem spółdzielni mieszkaniowej, 

uzyskiwał roszczenie o przyjęcie na członka oraz nabycia prawa do mieszkania, jednak pod 

warunkiem uzupełnienia odpowiedniej części wkładu, która przysługiwała Skarbowi 

Państwa1713. 

 

Innym aktem prawnym, który wprowadził istotne zmiany do prawa karnego, była 

ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej1714, która została 

wydana, jak to zostało określone w jej wstępie, „w celu wzmożenia ochrony gospodarki 

uspołecznionej i interesów obywateli oraz poprawy ładu i porządku publicznego”. Zgodnie z 

ustawą w znaczny sposób został rozszerzony zakres stosowania kary dodatkowej konfiskaty 

całości albo części mienia (art. 46 k.k. z 1969 r.)1715. Musiała ona zostać orzeczona za 

 
1711 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. Nr 30, poz. 210, ze zm.). 
1712 K. Buchała, Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, A. Zoll, Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, Warszawa 

1990, s. 216. 
1713 W tej sytuacji, po wygaśnięciu spółdzielczego prawa do lokalu, współwłasnością Skarbu Państwa i małżonka 

osoby skazanej na karę konfiskaty, objęta byłaby tylko równowartość tego prawa w pieniądzu. J. Sztombka, op. 

cit., s. 224–225. 
1714 Tzw. ustawa epizodyczna. Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej (Dz.U. Nr 

23, poz. 101, ze zm.). 
1715 Janusz Michalski słusznie zwrócił uwagę, że tego rodzaju zaostrzenie doprowadziło do sytuacji, w której 

kara konfiskaty całości albo części mienia była obligatoryjnie stosowana do sprawców występków przeciwko 

mieniu, w stosunku do których nie mogła być orzekana dotąd nawet fakultatywnie. Z. Jankowski, J. Michalski, 

Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej – komentarz, Warszawa 1985, s. 43. 
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przestępstwa przewidziane w: art. 9 i 10 ustawy epizodycznej1716; art. 202 § 1 oraz art. 208–

211 k.k. z 1969 r.1717; art. 239 i 240 k.k. z 1969 r., jeśli uzyskana lub spodziewana korzyść 

majątkowa przekraczała 300 tys. zł albo czyn został popełniony w warunkach recydywy1718; 

art. 221 § 4 i art. 223 § 3 k.k. z 1969 r.1719; art. 1 ust. 5 i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 września 

1981 r. o zwalczaniu spekulacji1720 oraz art. 3 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. 

o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu (art. 5)1721. 

SN, w wyroku z dnia 20 czerwca 1985 r. orzekł, iż nie ma przeszkody do wymierzenia 

opłaty za instancję odwoławczą w razie skazania oskarżonego za zagarnięcie mienia 

społecznego znacznej wartości, jeśli przez przeoczenie sąd pierwszej instancji w ogóle nie 

orzekł konfiskaty mienia1722. Z kolei w wyroku z dnia 20 czerwca 1986 r. SN stwierdził, iż o 

tym, czy na podstawie art. 5 ustawy epizodycznej należało orzec obligatoryjnie konfiskatę 

całości mienia, czy też jedynie jego części, decydował przede wszystkim stopień społecznego 

niebezpieczeństwa konkretnego przestępstwa, w tym zwłaszcza wysokość wyrządzonej nim 

szkody1723. 

Krytycznie na temat tej ustawy epizodycznej wypowiedział się Aleksander Ratajczak, 

zarzucając jej: generalizację, uniemożliwiającą orzeczenie sprawiedliwej i współmiernej do 

wagi czynu kary; ograniczenie, a nawet odebranie sędziemu możliwości wpływania na 

 
1716 Zagarnięcie mienia przewoźnika, będącego jednostką gospodarki uspołecznionej lub mienia powierzonego 

takiemu przewoźnikowi do przewozu (art. 9 § 1); dopuszczenie się kradzieży z włamaniem tego mienia lub jego 

zagarnięcie w porozumieniu z innymi osobami (art. 9 § 2); zagarnięcie powyższego mienia będąc 

odpowiedzialnym za jego ochronę lub nadzór (art. 10). 
1717 Zagarnięcie mienia na szkodę jednostki gospodarki uspołecznionej, nabywców lub dostawców przy 

wyzyskaniu działalności tej jednostki w porozumieniu z innymi osobami (art. 202); kradzież z włamaniem i 

kradzież zuchwała (art. 208); kradzież rozbójnicza (art. 209); wymuszenie rozbójnicze (art. 211). 
1718 Łapownictwo bierne (art. 239); łapownictwo bierne przy pełnieniu funkcji związanej ze szczególną 

odpowiedzialnością albo przyjmowanie korzyść majątkową w wielkich rozmiarach lub jej obietnicę (art. 240). 
1719 Zbywanie osobom nieuprawnionym w celu odsprzedaży z zyskiem towaru nieprzeznaczonego w tej 

jednostce do bezpośredniej sprzedaży konsumentom – jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia tego 

przestępstwa stałe źródło dochodu albo jeśli dopuścił się przestępstwa w stosunku do mienia znacznej wartości 

(art. 221 § 4); sprzedaż bez uprawnień towar własny lub innej osoby zamiast towaru przeznaczonego do 

sprzedaży przez zatrudnionego w jednostce gospodarki uspołecznionej – jeżeli sprawca uczynił sobie z 

popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu albo jeśli dopuścił się przestępstwa w stosunku do mienia 

znacznej wartości (art. 223 § 3). 
1720 Zbycie towaru przeznaczonego do sprzedaży w jednostce handlu detalicznego poza tą jednostką lub w ilości 

większej od ustalonej bądź z naruszeniem innych przepisów określających zasady sprzedaży takiego towaru – 

jeżeli wartość towarów przekraczała 200 tys. zł (art. 1 ust. 5); ukrywanie przed nabywcą towaru przeznaczonego 

do sprzedaży lub odmowa jego sprzedaży bez uzasadnionej przyczyny przez sprzedawcę – jeżeli wartość 

towarów przekraczała 200 tys. zł (art. 2 ust. 2). 
1721 Wyrabianie, oczyszczanie lub odwadnianie spirytusu lub wydzielanie go z innego wytworu albo wyrabianie 

wódki wbrew poza przedsiębiorstwem przemysłu spirytusowego, jeśli sprawca dopuścił się tego czynu w 

znacznych rozmiarach (art. 3 ust. 2); uczynienie sobie z wyrabiania i sprzedaży spirytusu stałego źródła dochodu 

albo uprzednie skazanie za podobne przestępstwo (art. 7). 
1722 Wyrok SN z dnia 20 czerwca 1985 r., II KR 141/85, LEX nr 22020. 
1723 Wyrok SN z dnia 20 czerwca 1986 r., RW 433/86, OSNPG 1987, nr 4, poz. 52. 
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wymiar kary; rażącą dysharmonię w hierarchii celów i środków zwalczania przestępczości, a 

także nadmierną stygmatyzację i pauperyzację rodzin sprawcy ze względu na konieczność 

orzekania przez sąd podania wyroku do publicznej wiadomości, a także wysokich grzywien 

oraz konfiskaty mienia. W związku z tym autor postulował możliwie szybkie jej uchylenie, co 

miałoby leżeć zarówno w interesie państwa, jak i społeczeństwa1724. 

Kolejnym argumentem na rzecz derogowania tego aktu prawnego z polskiego 

porządku prawnego były statystyki, które ukazywały gwałtowny wzrost kary konfiskaty 

mienia po wejściu w życie tej ustawy epizodycznej. W 1984 r., w odniesieniu do wszystkich 

skazanych prawomocnie za przestępstwa publicznoskargowe, orzeczono 418 konfiskat, co 

stanowiło 0,3% ogółu skazań i 2,2% ogółu wymierzonych kar dodatkowych. W 1986 r. 

konfiskat było już 11090, co stanowiło odpowiednio 7,3% ogółu skazań i 16,3% kar 

dodatkowych. Podczas gdy w 1. półroczu 1985 r. kara ta była wymierzona przez sądy 

rejonowe jedynie 7 razy, w 2. półroczu 1985 r. było to już 20501725. 

Efektem tak wysokiej liczby wymierzanych kar, a także szerokiego stosowania trybu 

przyspieszonego w procesie karnym, było nienotowane od lat przepełnienie w zakładach 

karnych. W związku z tym władze Polski Ludowej, poprzez uchwalenie w dniu 17 lipca 1986 

r. kolejnej już ustawy amnestyjnej1726, próbowały kolejny raz naprawić błędnie prowadzoną 

przez siebie politykę kryminalną1727. 

Ustawa amnestyjna przewidywała, że, do popełnionych przed dniem 17 lipca 1986 r. 

przestępstw przeciwko państwu lub porządkowi publicznemu, mogło być zastosowane 

szczególne postępowanie przewidziane w niniejszej ustawie, jeżeli istniały podstawy 

uzasadniające przypuszczenie, że sprawcy tych przestępstw włączą się do czynnego udziału w 

życiu kraju i nie powrócą na drogę przestępstwa (art. 1)1728. W sprawach o te przestępstwa 

orzeczone prawomocnie kary zasadnicze i dodatkowe, nieściągnięte grzywny, opłaty oraz 

koszty sądowe darowano w całości (art. 2 ust. 1). Podlegały jednak wykonaniu prawomocne 

orzeczenia m.in. o przepadku rzeczy (art. 2 ust. 2). 

 
1724 A. Ratajczak, Uwagi o ustawie o szczególnej odpowiedzialności karnej z 10 V 1985, PiP 1987, z. 8, s. 39–41, 

44. 
1725 Liczba ta sukcesywnie rosła (1. półrocze 1986 r. – 6399, 2. półrocze 1986 r. – 7048), aby w 1. półroczu 1987 

r. osiągnąć pułap 8486 wymierzonych kar konfiskaty mienia. E. Bieńkowska, J. Skupiński, Ustawy karne z 10 

maja 1985 r. w praktyce (Na przykładzie orzecznictwa sądów rejonowych), PiP 1988, nr 2, s. 76. 
1726 Ustawa z dnia 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw 

(Dz.U. Nr 26, poz. 126). 
1727 D. Antoszkiewicz, op. cit., s. 14. 
1728 Z tego, nieostro określonego zresztą, katalogu czynów zabronionych ustawodawca wyłączył przestępstwa z 

art. 122–124, 127, 128 w zw. z art. 122 i 123 oraz z art. 132, 134, 135, 220, 276 i 278 k.k. z 1969 r. (art. 2 ust. 

4). 



414 

 

W sprawach o przestępstwa z art. 1 postępowanie karne ulegało umorzeniu. W takim 

wypadku orzekało się przepadek narzędzi i innych przedmiotów, które służyły lub były 

przeznaczone do popełnienia przestępstwa, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio 

lub pośrednio z przestępstwa, jak również przedmiotów, których posiadanie było zakazane 

lub wymagało zezwolenia (art. 2 ust. 3). W odróżnieniu od poprzednich ustaw amnestyjnych 

określono, że sąd orzekał przepadek tych przedmiotów na wniosek prokuratora (art. 12 ust. 

3)1729. 

Ustawa epizodyczna przestała obowiązywać z dniem 30 czerwca 1988 r. Był to 

pewnego rodzaju ewenement legislacyjny, bowiem w jej przepisach końcowych precyzyjnie 

ustalono jej 3-letni okres obowiązywania (art. 37). W związku z jej uchyleniem istotnie 

zmalała liczba orzekanych kar konfiskaty mienia. W 1988 r. karę konfiskaty zastosowano w 

7,5% orzeczeń, podczas gdy w 1989 r. już jedynie w 0,1% przypadków1730. 

W dniu 29 maja 1989 r. została uchwalona ustawa o przebaczeniu i puszczeniu w 

niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń1731, która w praktyce miała charakter 

mieszany, bowiem nosiła znamiona zarówno amnestii, jak i abolicji. Ustawa ta była efektem 

porozumień okrągłostołowych i obejmowała czyny zabronione, które zostały popełnione z 

powodów politycznych. Ustawodawca nie tylko przygotowywał grunt pod przemiany 

ustrojowe państwa, lecz także umożliwił włączenie opozycji antykomunistycznej do 

bieżącego życia politycznego i społecznego1732. 

„Przebaczenie oraz puszczenie w niepamięć”, a więc zastosowanie amnestii było 

możliwe w przypadku: występków popełnionych z powodów politycznych albo w związku ze 

strajkiem lub akcją protestacyjną (art. 1 pkt 1); przestępstw skarbowych popełnionych z 

powodów politycznych (art. 1 pkt 2); występków związanych z militaryzacją (art. 1 pkt 3); 

występków popełnionych przy przeciwdziałaniu strajkom lub akcjom protestacyjnym albo 

innym naruszeniom bezpieczeństwa lub porządku publicznego z powodów politycznych (art. 

1 pkt 4)1733. Mogli nią zostać objęci także sprawcy wykroczeń, w tym skarbowych, 

 
1729 Było to spójne ze wspominaną już uchwałą SN z dnia 6 listopada 1984 r. i ugruntowaną przez nią linią 

orzeczniczą SN. 
1730 I. Rzeplińska, Konfiskata mienia…, s. 58. 
1731 Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń 

(Dz.U. Nr 34, poz. 179). 
1732 A. Municzewski, Amnestie a legislacja, RPEiS 1994, R. 56, z. 4, s. 98–99. 
1733 TK orzekł, iż powody polityczne, o których mowa w art. 1 pkt 4 ustawy, odnosiły się do innych niż strajki 

lub akcje protestacyjne naruszeń bezpieczeństwa lub porządku publicznego, którym przeciwdziałali sprawcy 

występków objętych abolicją. Uchwała TK z dnia 2 maja 1990 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 189). 
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popełnionych z powodów politycznych albo w związku ze strajkiem lub akcją protestacyjną 

(art. 8). 

Abolicja przewidywała, że wszystkie orzeczone prawomocnie kary za przestępstwa 

określone w art. 1, które nie zostały wykonane w całości albo w części, nie podlegały 

wykonaniu. Dotyczyło to także nawiązek, opłat i kosztów postępowania. Skazania za te 

występki ulegały zatarciu, a wpis o skazaniu usunięciu z rejestru skazanych, włącznie z 

wpisem o warunkowym umorzeniu postępowania za te przestępstwa (art. 2 ust. 1). Podlegały 

jednakże wykonaniu prawomocne orzeczenia o przepadku przedmiotów, których posiadanie 

było zakazane lub wymagało zezwolenia (art. 2 ust. 2). Abolicja zakładała, że w sprawach o 

przestępstwa z art. 1 ustawy postępowania karnego nie wszczynało się, a wszczęte umarzało 

(art. 3). W tym drugim wariancie podlegało jednak wykonanie prawomocnego orzeczenia o 

przepadku przedmiotów, których posiadanie było zakazane lub wymagało zezwolenia (art. 3 

w zw. z art. 2 ust. 2). Warunkiem zastosowania zarówno abolicji, jak i amnestii, było 

popełnienie tych czynów w okresie pomiędzy 31 sierpnia 1980 r. a 29 maja 1989 r. (art. 1) 

W dniu 7 grudnia 1989 r. została uchwalona, ostatnia jak do tej pory, ustawa o 

amnestii1734, która, podobnie jak ustawa o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych 

przestępstw i wykroczeń, miała charakter mieszany, bowiem zawierała zarówno elementy 

amnestii, jak i abolicji. Ustawa o amnestii zakładała, że w sprawach o przestępstwa i 

przestępstwa skarbowe, jeśli z okoliczności sprawy wynikało, że w wypadku przestępstwa 

umyślnego kara pozbawienia wolności nie przekroczyłaby lat 2, a przestępstwa nieumyślnego 

lat 3, postępowanie karne ulegało umorzeniu (art. 1 ust. 1). Jednakże, gdyby sprawca popełnił 

w okresie 2 lat od zastosowania amnestii nowego umyślnego przestępstwa podobnego, za 

które orzeczono karę pozbawienia wolności, wydane orzeczenie w przedmiocie amnestii 

ulegało uchyleniu, a postępowanie karne podejmowano na nowo (art. 1 ust. 2)1735. 

 
1734 Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii (Dz.U. Nr 64, poz. 390). 
1735 Z powyższymi przepisami wiązała się jednak pewna praktyczna kontrowersja, bowiem umożliwiły one 

skorzystanie z amnestii nie tylko osobom represjonowanym, lecz także funkcjonariuszom organów 

bezpieczeństwa PRL. W związku z tym dochodziło do sytuacji, kiedy w latach późniejszych, już po 

transformacji ustrojowej, sądy były zmuszone do umarzania toczących się postępowań przeciwko tym osobom. 

Z drugiej jednak strony powyższe przepisy amnestyjne dały asumpt do urzeczywistnienia zasady równości 

wobec prawa, bowiem z amnestii mógł skorzystać każdy obywatel, niezależnie od zajmowanego stanowiska, 

pełnionej funkcji czy przeszłości zawodowej. Można zatem przypuszczać, że za amnestią stały nie tylko motywy 

natury politycznej, ukierunkowane na zabezpieczenie interesów byłych funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, 

lecz także szersza koncepcja zmierzająca do pełnej inkluzji obywatelskiej w bieżące przemiany ustrojowo-

polityczne. Por. J. Bielanowska, Stosowanie amnestii w polskiej tradycji polityki karnej, [w:] Zagadnienia 

aktualnie poruszane przez młodych naukowców, red. M. Kuczera, K. Piech, Kraków 2016, s. 14. 
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Ustawodawca zdecydował także o darowaniu prawomocnie orzeczonych kar 

ograniczenia wolności albo grzywny, niewykonanych w całości albo części (art. 4 ust. 1). 

Dotyczyło to także wykroczeń i wykroczeń skarbowych (art. 10 ust. 1) oraz kary dodatkowej 

konfiskaty mienia (art. 6 ust. 1). Ustawę stosowało się do czynów popełnionych przed dniem 

12 września 1989 r. (art. 15) 

 

W latach 80. XX w. nie brakowało aktów prawnych, które operowały karą 

klasycznego przepadku rzeczy. Jedną z nich była, obowiązująca do dziś, choć wielokrotnie 

już nowelizowana, ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi1736. Osobom w stanie nietrzeźwości, które doprowadzono do 

izby wytrzeźwień, zakładu społecznego służby zdrowia albo do miejsca zamieszkania lub 

pobytu, ex lege odbierano napoje alkoholowe, które się przy nich znajdowały (art. 41 ust. 1 w 

zw. z art. 40 ust. 2)1737. Warto zwrócić uwagę, że ustawa nie posługiwała się karą przepadku 

w przepisach karnych (art. 43–47), a więc sprzedawca, który sprzedawał napoje alkoholowe 

wbrew jej przepisom, dopuszczał się wprawdzie przestępstwa, ale podlegał jedynie karze 

pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 43). 

Innym aktem prawnym, wprowadzającym karę klasycznego przepadku, była, 

obowiązująca do dziś, ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach1738. Za wywożenie materiałów archiwalnych za granicę bez zezwolenia lub za brak 

ich sprowadzenia do kraju w terminie ustalonym w zezwoleniu sąd mógł orzec przepadek 

materiałów archiwalnych stanowiących przedmiot przestępstwa (art. 53 ust. 3). 

Z dniem 31 stycznia 1985 r. Sejm uchwalił ustawę o zapobieganiu narkomanii1739. Za 

szereg przestępstw, polegających na produkcji, wywozie, przywozie środków odurzających 

czy też wyrabianiu, przechowywaniu, zbywaniu, lub nabywaniu przyrządów przeznaczonych 

do ich nielegalnego wyroku, a także za nakłanianie lub ułatwianie zażywania takich środków, 

groził obligatoryjny przepadek przedmiotu czynności wykonawczej przestępstwa, a także 

przedmiotów i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, choćby nie 

 
1736 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 

Nr 34, poz. 184, ze zm.). 
1737 Ustawa precyzowała, że doprowadzenie było możliwe w przypadku, gdy osoby te dawały powód swoim 

zachowaniem do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdowały się w okolicznościach 

zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażały życiu lub zdrowiu innych osób (art. 40 ust. 1). 
1738 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, poz. 173, ze 

zm.). 
1739 Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz.U. Nr 4, poz. 15, ze zm.). 
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były one własnością sprawcy, chyba że stanowiły mienie społeczne (art. 33 ust. 1 w zw. z art. 

26–32). Zwraca uwagę fakt, iż posiadanie środków odurzających lub substancji 

psychotropowych nie stanowiło przestępstwa, jednakże i tak podlegały one obowiązkowemu 

przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa, bowiem ich posiadanie było bezprawne w świetle 

prawa administracyjnego (art. 13 ust. 4)1740. 

Z kolei w dniu 18 kwietnia 1985 r. uchwalono ustawę o rybactwie śródlądowym1741, 

która m.in. zakazywała połowu ryb bez właściwych zezwoleń lub dokumentów. Za to 

wykroczenie groziła kara aresztu lub ograniczenia wolności albo grzywny (art. 27 ust. 1). 

Ponadto jedną z obligatoryjnych kar dodatkowych był przepadek narzędzi lub innych 

przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także 

przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia (ust. 2 pkt 2). 

Marek Bojarski i Wojciech Radecki precyzowali, że bezpośrednio z wykroczenia 

pochodziły złowione ryby, które stanowiły własność osoby uprawnionej do rybactwa, a zatem 

nie można było orzekać ich przepadku, lecz należało zwrócić właścicielowi. Tak samo 

należało postąpić w sytuacji, w której ryby zostały przetworzone. Ponieważ przepis art. 27 

ust. 2 pkt 2 powyższej ustawy nie określa, że przepadek orzeka się, nawet wówczas rzeczy te 

nie stanowiły własności sprawcy. Autorzy podali przykład bezprawnego połowu ryb z łodzi, 

która stanowiła współwłasność małżeńską, a żona sprawcy nie brała udziału w popełnieniu 

wykroczenia. W tej sytuacji przepadek łodzi nie był możliwy1742. 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 stycznia 1987 r. o środkach farmaceutycznych, artykułach 

sanitarnych i aptekach1743 za podrabianie, fałszowanie lub wprowadzanie albo 

przechowywanie w celu wprowadzenia do obrotu środków farmaceutycznych bądź 

podrobionych, sfałszowanych lub zepsutych artykułów sanitarnych (art. 46) lub ich 

produkowanie bez stosownego zezwolenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej albo 

wprowadzanie do obrotu leków poza aptekami lub zakładami leczniczymi dla zwierząt (art. 

47) groził obligatoryjny przepadek przedmiotów wykonawczych przestępstwa oraz 

fakultatywny przepadek narzędzi i przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do jego 

popełnienia, chociażby nie były one własnością sprawcy (art. 50). 

 
1740 Więcej na ten temat zob. K. Krajewski, Sens i bezsens prohibicji. Prawo karne wobec narkotyków i 

narkomanii, rozdział VIII (Polskie ustawodawstwo dotyczące narkotyków i narkomanii), podrozdział 2 (Stan 

prawny na tle ustawy o zapobieganiu narkomanii z roku 1985), Zakamycze 2001. 
1741 Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91, ze zm.). 
1742 M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń…, s. 72–73. 
1743 Ustawa z dnia 28 stycznia 1987 r. o środkach farmaceutycznych, artykułach sanitarnych i aptekach (Dz.U. 

Nr 3, poz. 19, ze zm.). 
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Kara przepadku znalazła się także w ustawie z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych 

instytucjach filmowych1744. Zależała ona od uznania sądu i dotyczyła narzędzi i innych 

przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa polegającego 

na produkcji, opracowania, dystrybucji lub rozpowszechniania filmu bez upoważnienia 

wydanego przez przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i 

Telewizja” chociażby przedmioty te nie stanowiły własności sprawcy (art. 58 ust. 2 w zw. z 

art. 58 ust. 1). 

W latach 80. XX w. pewne zmiany w zakresie przepadku rzeczy objęły także kodeks 

wykroczeń. Z dniem 27 października 1986 r. ustawodawca zdecydował się znowelizować 

k.w. z 1971 r., dodając do niego art. 52a, który znacznie ograniczał prawa obywatelskie, 

penalizując szereg zachowań1745. Ponadto wprowadzono karalność usiłowania, podżegania i 

pomocnictwa do tych czynów (§ 2), a także fakultatywny przepadek przedmiotów, które 

służyły lub były przeznaczone do ich popełnienia, chociażby nie były własnością sprawcy (§ 

3). 

Inną zmianę w prawie wykroczeń wprowadziła ustawa z dnia 29 maja 1989 r., dodając 

do uprzednio istniejącego już art. 63 k.w. przepisy dotyczące karalności wyrabiania lub 

posiadania odbiornika radiowego bez wymaganego pozwolenia (§ 3), usiłowania, podżegania 

i pomocnictwa do powyższego czynu (§ 4), jak również możliwości orzeczenia przepadku 

tego przedmiotu, choćby nie stanowił on własności sprawcy (§ 5)1746. 

Zbigniew Gostyński zwrócił uwagę, że całościowa analiza części szczególnej kodeksu 

wykroczeń pod kątem instytucji przepadku rzeczy ujawnia w tym zakresie pewną 

niekonsekwencję ustawodawcy. Mamy bowiem do czynienia przede wszystkim z 

przepadkiem rzeczy, który dotyczy przedmiotu wykonawczego wykroczenia (np. art. 68 § 3 

czy też art. 129 § 3 k.w.). W niektórych przypadkach mowa jest o przepadku rzeczy 

stanowiących przedmiot wykroczenia (np. art. 60 § 3 k.w.). Z kolei przepadek rzeczy, w 

zakresie ustalonym przez art. 30 § 1 k.w.), a więc dotyczący narzędzi i innych przedmiotów 

 
1744 Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz.U. Nr 22, poz. 127, ze zm.). 
1745 Penalizowane były bowiem następujące czyny (§ 1): rozpowszechnianie utworów i innych informacji 

wyrażonych za pomocą druku (pkt 1), podejmowanie działań w celu wywołania niepokoju publicznego lub 

rozruchów (pkt 2), publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa lub jego pochwalanie (pkt 3), publiczne 

nawoływanie do nieposłuszeństwa lub przeciwdziałania ustawie albo prawnemu rozporządzeniu organu 

państwowego (pkt 4), branie udziału w związku, którego istnienie, ustrój lub cel miało pozostać tajemnicą 

wobec organów państwowych albo który rozwiązano lub któremu odmówiono zalegalizowania (pkt 5), jeżeli 

zasięg czynu albo jego skutki nie były znaczne. Ustawa z dnia 24 października 1986 r. o zmianie niektórych 

przepisów prawa o wykroczeniach (Dz.U. Nr 39, poz. 193). 
1746 Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach oraz 

innych ustaw (Dz.U. Nr 34, poz. 180). 
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służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia albo przedmiotów z niego 

pochodzących, znajduje się w jeszcze innych przepisach (np. 61 § 3, 56 § 3 czy 128 § 2 

k.w.)1747. 

Począwszy od 1985 r. notowano wzrost liczby tytułów wykonawczych skierowanych 

do działów egzekucyjnych urzędów skarbowych. Ogólna wartość mienia przejętego w drodze 

konfiskaty nie wzrastała jednak proporcjonalnie do tego zjawiska, wręcz przeciwnie. W 1985 

r. wyniosła ona średnio 46 tys. zł. Malał także odsetek wykonanych w ciągu roku konfiskat w 

stosunku do pozostających do realizacji. Istotna część konfiskat skierowanych do realizacji 

przez komorników kończyła się stwierdzeniem, że kara ta była niewykonalna, gdyż skazany 

nie posiadał przedmiotów podlegających zajęciu1748. 

Konfiskata lat 80. XX w. w założeniu wymierzana była przede wszystkim przeciwko 

szeroko pojętym przestępstwom gospodarczym. Najistotniejszym kryterium dokonania 

kradzieży z włamaniem mienia społecznego i jego zagarnięcia w latach 80. XX w. była 

przede wszystkim „łatwość sprzedaży” skradzionych rzeczy. A należały do nich: artykuły 

spożywcze (w tym mięso, kawa, alkohol), futra, kożuchy, odzież skórzana czy też pralki, 

lodówki, radiomagnetofony, kalkulatory, sprzęt fotograficzny, a nawet złom srebrny. 

Głównymi poszkodowanymi były jednostki gospodarki uspołecznionej, co było wówczas 

wyjątkowo szerokim pojęciem, gdyż w tej kategorii mieściły się zarówno przedsiębiorstwa 

państwowe czy pomieszczenia biurowe, jak i szkoły, kioski RUCH, a także wagony PKP1749. 

Mimo drakońskich założeń ustaw wydanych w latach 80. XX w., sądy niechętnie 

godziły się na ferowanie bezwzględnej kary konfiskaty mienia. Przykładem tego jest istotna 

dyrektywa, którą sformułował SN w wyroku z dnia 11 stycznia 1989 r., a więc niedługo po 

utracie mocy obowiązującej ustawy epizodycznej. Skład orzekający uznał bowiem, iż 

automatyczne orzeczenie kary dodatkowej konfiskaty mienia w całości nie znajdowało 

uzasadnienia względem dyrektyw wymiaru kary z art. 50 k.k. z 1969 r. i powodowało, że była 

ona rażąco surowa. Należało bowiem uwzględnić stan majątkowy, możliwości finansowe, jak 

 
1747 Z. Gostyński, Prawo wykroczeń w zarysie, Katowice 1987, s. 102. 
1748 W. Taraszkiewicz, Uwagi o egzekucji kar majątkowych – grzywny i konfiskata mienia, „Problemy 

Praworządności” 1987, nr 8–9, s. 76. 
1749 I. Rzeplińska, Sprawcy i kara. Skazani w PRL na karę konfiskaty mienia, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa 

Kryminologicznego” 2017, nr 24, s. 76. 
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również wartość korzyści, jakie osiągnął sprawca z popełnionego przestępstwa oraz innego 

rodzaju okoliczności osobiste1750. 

Regulacja art. 46 k.k. z 1969 r. stała się przedmiotem szerokiej krytyki wielu 

przedstawicieli doktryny prawa karnego w latach 80. XX w. Alicja Grześkowiak słusznie 

konstatowała, że konfiskata mienia utrudniała powrót skazanego do życia w społeczeństwie, 

jak również odciskała piętno na jego rodzinie, co stało w sprzeczności z osobistym 

charakterem kary. Autorka postulowała wyłącznie fakultatywność tej sankcji, ściśle 

limitowany zakres, zawężenie jej stosowania jedynie do przestępstw popełnionych w celu 

uzyskania korzyści majątkowej oraz możliwość zajęcia tylko części mienia skazanego. 

Opowiadała się także za niekumulowaniem kar majątkowych, zwłaszcza konfiskaty całości 

majątku i grzywny1751. 

Z kolei Maria Szewczyk była zdania, że redakcja art. 46 k.k. z 1969 r. nie czyniła 

zadość ani prawidłowo stosowanej dyrektywie społecznego niebezpieczeństwa – ze względu 

na wymóg odniesienia kary do szkodliwości konkretnego czynu i do winy sprawcy – ani 

żadnej z dyrektyw prewencyjnych. Konfiskata, która miała charakter obligatoryjny, nie mogła 

spełniać celów prewencji szczególnej, gdyż automatyzm jej orzekania mógł często prowadzić 

do niesprawiedliwej, a więc również niewychowawczej kary. Zarzuty dotyczące arbitralnej 

konfiskaty odnosiły się także do prewencji ogólnej, gdyż rozszerzała ona karalność na 

niewinnych członków rodziny, jak również zniechęcała do uczciwej pracy1752. 

Barbara Kunicka-Michalska w 1988 r., na łamach „Prawa i Życia”, przypuściła 

frontalny atak na karę konfiskaty mienia jako wadliwą w całości, nie bez racji nazywając ją 

przeżytkiem epoki feudalnej. Zwróciła uwagę, iż paradoksem jest sytuacja, w której 

znajdowała ona szeroki zakres stosowania, gdy w Polsce panował kryzys społeczno-

ekonomiczny i postępujący spadek stopy życiowej społeczeństwa. Konfiskata miała ponadto 

charakter swoistej kary dożywotniej, dotykając następne pokolenia sprawcy, zwłaszcza w 

warunkach złej sytuacji gospodarczej. Wobec tego, jak konstatowała Kunicka-Michalska, 

jedyną drogą podtrzymania egzystencji przestępcy, a nierzadko również jego rodziny, była 

 
1750 Z uzasadnienia: „W tej sytuacji można zasadnie przyjąć, że kolizja oskarżonego z prawem karnym ma 

charakter odosobniony i epizodyczny w jego dotychczasowym uczciwym życiu”. Wyrok SN z dnia 11 stycznia 

1989 r., V KRN 272/88, OSNPG 1989, nr 5, poz. 60. 
1751 A. Grześkowiak, System kar, [w:] Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, red. A. Marek, Warszawa 

1986, s. 195. 
1752 M. Szewczyk, Uwagi dotyczące niektórych kar dodatkowych w kodeksie karnym, PiP 1988, nr 5, s. 106. 
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droga powrotu do przestępstwa, co sprawiało, iż charakter kary konfiskaty mienia stawał się 

wysoce kryminogenny1753. 

Ogółem w latach 1970–1989 kara konfiskaty mienia w Polsce została orzeczona 

52 598 razy, co stanowiło 1,8% skazań, a także 7,8% ogółu wymierzonych kar dodatkowych. 

Podobnie badany okres można podzielić na dwa etapy i w latach 1982–1989 konfiskatę 

wymierzano ponad 7 razy częściej (46 250)1754. Z kolei kara przepadku rzeczy w latach 1970 

– 1989 została orzeczona 37 204 razy, co stanowiło 1,2% ogółu skazań i 5,5% ogólnej liczby 

orzeczonych w tym czasie kar dodatkowych. Okres ten również można podzielić na dwa 

etapy, bowiem w latach 1982–1989 karę tę wymierzono ponad czterokrotnie częściej (29 966) 

niż w latach 1970–1981. 

Wreszcie, ustawą z dnia 23 lutego 1990 r., nowelizującą przede wszystkim przepisy 

k.k. z 1969 r., zdecydowano się znieść karę dodatkową konfiskaty mienia, przewidzianą 

zarówno w kodeksie karnym, jak i w innych ustawach1755. Katarzyna Laskowska, mimo 

licznych zastrzeżeń do tej kary, stanęła na stanowisku, że w ten sposób przysłowiowo wylano 

dziecko z kąpielą. Należało bowiem doprecyzować treść przepisów, zawężając stosowanie 

konfiskaty jednie do najgroźniejszych przestępstw, z których osiągnięte korzyści były bardzo 

duże. Laskowska uznała, że zniesienie tej kary nie było do końce przemyślane, jednakże 

zostało dokonane przede wszystkim ze względu na duże naciski ze strony doktryny prawa 

oraz samego społeczeństwa1756. 

Już po zniesieniu konfiskaty, ale jeszcze na gruncie poprzednio obowiązującego 

kodeksu karnego, SN, w postanowieniu z dnia 28 kwietnia 1998 r., stanął na stanowisku, że 

przepis art. 48 § 1 k.k. z 1969 r., mówiący o przepadku narzędzi lub innych przedmiotów, 

które „służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa”, jednoznacznie wskazuje, 

iż dotyczy to tylko narzędzi popełnienia przestępstwa umyślnego. Nie mógł być więc on 

zastosowany w sprawie, którą zajął się wymiar sprawiedliwości, a która dotyczyła skazania 

sprawcy za przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka (art. 152 k.k. z 

1969 r.)1757. 

 
1753 B. Kunicka-Michalska, Feudalny przeżytek w socjalistycznym kodeksie, „Prawo i Życie” 1988, nr 7, s. 5. 
1754 A. Wojtecka, Polityka stosowania w latach 1970–1989 kary dodatkowej przepadku rzeczy, „Studia 

Prawnicze” 1993, nr 2–3, s. 168, 171. 
1755 Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie kodeksu karnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 14, poz. 

84). 
1756 K. Laskowska, Kara konfiskaty mienia w kodeksie karnym z 1969 r. i w projekcie nowego kodeksu, Prok. i 

Pr. 1996, nr 11, s. 46. 
1757 Postanowienie SN z dnia 28 kwietnia 1998 r., II KKN 547/97, LEX nr 33997. 
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Represja ekonomiczna, którą konfiskata mienia miała wprowadzić z uwagi na 

wartości szkód czy też skradzionego mienia, spowodowała, że stała się ona narzędziem 

desuetudo. Wykonywanie konfiskaty mienia, jak się okazało, nie stanowiło także skutecznego 

instrumentu wpływów do Skarbu Państwa. Taki stan wynikał w głównej mierze z tego, że 

orzekano ją wobec sprawców ubogich, wywodzących się z marginesu społecznego, a mienie, 

przeciwko któremu dopuścili się przestępstwa, zazwyczaj było przez nich na bieżąco 

konsumowane lub wprowadzane do obrotu handlowego. Tendencja wzrostowa wymierzania 

konfiskaty w latach 1985–1988 wynikała z rozszerzenia katalogu przestępstw, za które można 

było zostać nią ukaranym. Objęła wówczas również czyny pospolite przeciwko mieniu, co 

pozwoliło jednocześnie dostrzec zasadniczą różnicę między jej wymierzeniem a efektywnym 

wykonaniem, które zazwyczaj było niemożliwe. 

W dobie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej konfiskata mienia stanowiła element 

surowej polityki karnej, która zdaniem ustawodawcy była konieczna. Stosowana w kumulacji 

z karą śmierci, pozbawienia wolności czy grzywny urzeczywistniała nadmierną represję. Jej 

wykorzystanie, początkowo w ustawach do zwalczania czynów skierowanych przeciwko 

interesom państwa, spowodowało, że została przewidziana także w k.k. z 1969 r. Pojawiając 

się w również ustawach epizodycznych, kara przeszła swoistą ewolucję, stając się 

instrumentem, w którym formalnie upatrywano nie tylko przejawu represji, ale – adekwatnie 

do poprzednich ustawodawstw – źródła przychodów. Niemniej jednak konstrukcja ustawowa 

konfiskaty mienia, a także przesłanki jej stosowania, spowodowały, że w istocie była ona 

wymierzana przede wszystkim wobec sprawców przestępstw pospolitych, nieposiadających 

zaplecza majątkowo-finansowego, które mogłoby zostać skonfiskowane. Zachodzące na 

przestrzeni lat zmiany społeczno-polityczne wpłynęły również na ocenę efektywności 

konfiskaty, uchodzącej bez wątpienia za najsurowsza karę majątkową1758. 

  

 
1758 Por. A. Czwojda, op. cit., s. 117–118. 
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Zakończenie 

 

Problematyka ewolucji konfiskaty i przepadku w polskim prawie karnym jest 

zagadnieniem niezwykle obszernym. Biorąc pod uwagę ramy czasowe dysertacji, obejmujące 

prawie całą historię Polski (do 1990 r.), zadanie to, z oczywistych względów, zwłaszcza z 

powodu trudnej dostępności źródeł, a wręcz braku możliwości ich identyfikacji z czasów 

odległych historycznie, nie mogło zostać zrealizowane w sposób całościowy. W związku z 

tym autor pracy starał się uchwycić pewne najważniejsze tendencje, bazując jednak na jak 

największej liczbie źródeł, obejmującej wszystkie źródła, do których udało się mu dotrzeć, dla 

uzyskania jak najbardziej miarodajnych wyników badań. Podobnie w przypadku ujęcia 

przedmiotowego rozprawy, siłą rzeczy poddane analizie zostały kwestie najbardziej istotne, 

węzłowe dla badanej problematyki, bowiem niemożliwym byłoby wydobycie wszystkich 

aspektów teoretycznoprawnych regulacji omawianych instytucji, a tym bardziej praktyki ich 

stosowania. Niemniej jednak należy stwierdzić, że bogata bibliografia, która była 

sukcesywnie gromadzona w toku pisania pracy, pomogła pogłębić wiedzę na temat ewolucji 

konfiskaty i przepadku w polskim prawie karnym, jak również ukazać dotychczas nieznane 

aspekty funkcjonowania obu tych instytucji. 

 Jak wzmiankowano we wstępie, rozprawa ma przede wszystkim charakter 

historycznoprawny, a biorąc pod uwagę zgromadzony materiał źródłowy, dostarczyła 

istotnych informacji na temat wielopłaszczyznowych przeobrażeń konfiskaty i przepadku w 

ujęciu historycznym, a także pewnych elementów w zakresie praktyki ich stosowania. Z kolei, 

w oparciu także o warsztat prawnokarny, na podstawie bazy źródłowej, głównie w postaci 

ustawodawstwa oraz orzecznictwa, a także literatury przedmiotu, ukazana została ewolucja 

omawianych instytucji w XX w. 

Biorąc pod uwagę cele pracy i powiązane z nimi hipotezy badawcze, należy 

stwierdzić, że w przeważającej mierze zostały one zweryfikowane pozytywnie. Głównym 

celem niniejszej pracy doktorskiej było ukazanie zmian, jakie dokonywały się w polskim 

prawie karnym w zakresie obu instytucji będących w centrum zainteresowania badawczego, 

tj. konfiskaty i przepadku. Pierwsza hipoteza badawcza, związana z powyższym celem 

rozprawy, stanowiła, iż konfiskata ewoluowała od kary wymierzanej arbitralnie przez władcę, 

doznając następnie istotnych ograniczeń ze strony stanu szlacheckiego w zakresie jej 

stosowania, aby następnie, na przełomie XVIII i XIX w., zostać zredukowana do kary 
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wymierzanej przede wszystkim za przestępstwa polityczne. Druga hipoteza badawcza 

powiązana z powyżej zarysowanym celem pracy stanowiła, iż w początkowym okresie 

rozważanego w rozprawie przedziału czasowego, przepadek nie funkcjonował jako oddzielna 

kategoria prawna. 

Kara konfiskaty faktycznie była stosowana przez władców doby monarchii 

patrymonialnej w sposób właściwie niczym nieskrępowany. W tym okresie kara ta była 

uznawana za jedną z najbardziej surowych, w praktyce oznaczała eliminację fizyczną 

skazanego. Co więcej, jej stosowanie opierało się na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, 

bowiem konfiskata była rozszerzana na rodzinę sprawcy, której prawa do majątku nie były 

uwzględniane. Biorąc pod uwagę współczesne funkcje kary, miała ona przede wszystkim 

charakter prewencji generalnej, odstraszając innych potencjalnych przestępców przed 

dokonaniem określonych czynów zabronionych, godzących w majestat władcy. W większości 

przypadków nie można tutaj mówić o realizacji funkcji prewencji indywidualnej, bowiem 

sprawca, poza majątkiem, tracił zwykle również życie. 

Następnie, co także potwierdza pierwszą hipotezę, począwszy od XIV w., polscy 

władcy byli stopniowo ograniczani w arbitralności stosowania konfiskaty. Już król Kazimierz 

Wielki, mimo zachowania silnej pozycji w państwie, musiał liczyć się ze zdaniem wyższych 

stanów, co obrazowały m.in. wydane przez niego statuty piotrkowsko-wiślickie. Tendencje te 

były związane z rosnącą pozycją stanu rycerskiego, później szlacheckiego, co następowało 

kosztem uprawnień władcy. Można to zauważyć przede wszystkim w toku XV i XVI w., 

kiedy król wydawał liczne przywileje, ograniczające możliwość arbitralnego stosowania 

konfiskaty. Następnie punkt ciężkości w tym zakresie przesunięty został na stan szlachecki, 

który stopniowo zyskiwał coraz liczniejsze kompetencje w Rzeczpospolitej i w 

ustawodawstwie sejmowym wprowadzał regulacje, w których określał, w jaki sposób kara ta 

miała być stosowana. Rola króla została znacząco ograniczona i w znacznej mierze 

sprowadzona do sankcji królewskiej wprowadzanego prawa i tego rodzaju tendencja została 

utrzymana do upadku Rzeczpospolitej w końcu XVIII w. 

Pewne odrębności w tym zakresie można obserwować w prawie miejskim i wiejskim, 

które cechowały się pewnego rodzaju autonomią względem jurysdykcji władcy i jego 

urzędników. W prawie miejskim konfiskata znalazła się w podstawowym katalogu kar 

wymierzanych przestępcom, prawdopodobnie przede wszystkim ze względu na stosunkowo 

niewielką powierzchnię danego miasta, wobec czego niezbędnym wydawało się zastosowanie 

surowej sankcji o charakterze odstraszającym. Z drugiej strony, patrząc na ewolucję tej kary, 
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można zauważyć, iż stopniowo, mimo braku zmiany nazewnictwa, przechodziła ona w stronę 

przepadku konkretnych przedmiotów, związanych materialnie z przestępstwem, na czym 

później mogły wzorować się rozwiązania ogólnokrajowe. Z kolei w prawie wiejskim 

konfiskata nie stanowiła aż tak popularnej kary, ponieważ w interesie pana ziemi nie była 

nadmierna represja w stosunku do darmowej siły roboczej. Obie hipotezy badawcze, przyjęte 

w niniejszej pracy, znalazły zatem częściowe potwierdzenie w trakcie badań prawa 

miejskiego i wiejskiego w tym okresie, bowiem nie uwzględniały w pełni odrębności 

związanych z prawem ziemskim, miejskim i wiejskim, które jednak różniły się od siebie w 

sposób wyraźny. Badania nad prawem miejskim, a zwłaszcza wiejskim, miały w dużym 

stopniu charakter fragmentaryczny, w związku z czym nie były one na tyle pogłębione, aby 

dało się uchwycić pewne systemowe prawidłowości zakresie tych odrębności. 

W toku XVIII w., pod wpływem rozprzestrzeniających się idei oświeceniowych, 

konfiskatę zaczęto postrzegać jako karę niehumanitarną, pozbawioną walorów 

wychowawczych. W związku z tym, zwłaszcza w kodyfikacjach państw Europy Zachodniej, 

zaczął pojawiać się przepadek jako adekwatna odpowiedź na popełnione przestępstwo. Miało 

to swoje istotne znaczenie z tego powodu, że na ziemiach polskich zaboru pruskiego i 

austriackiego to właśnie ta kara zaczęła wypierać konfiskatę, sprowadzając tę drugą do 

sankcji ekstraordynaryjnej. Inaczej jednak na obszarach podległych Cesarstwu Rosyjskiemu, 

gdzie anachronizmy z epoki feudalnej zostały utrzymane dużo dłużej, a konfiskata była 

szeroko stosowaną karą o charakterze represyjnym, wymierzoną przede wszystkim przeciwko 

polskim powstańcom. Hipotezy pracy w zakresie tego okresu zostały zatem zweryfikowane 

pozytywnie. 

W II Rzeczpospolitej obie instytucje doznają daleko idących przeobrażeń. Konfiskata 

stała się karą nadzwyczajną, przewidzianą jedynie w nielicznych ustawach karnych, które 

zostały uchwalone w warunkach szczególnego zagrożenia zewnętrznego państwa polskiego. 

Z kolei przepadek, umieszczony w k.k. z 1932 r. oraz w wielu ustawach pozakodeksowych, 

zaczął stanowić nowoczesny i adekwatny środek o charakterze prewencyjno-

kompensacyjnym, ściśle powiązany materialnie z dokonanym przestępstwem, 

niewykraczający stopniem represji poza samą tylko osobę sprawcy. Postawione we wstępie 

hipotezy znalazły więc potwierdzenie także i w wynikach badań dotyczących tego okresu. 

Z kolei w okresie Polski Ludowej kara konfiskaty przeżywała swój renesans, 

zwłaszcza w okresie stalinizmu. W tym okresie była ona stosowana wobec przestępców 

politycznych, którzy kwestionowali wprowadzenie nowego ustroju polityczno-
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gospodarczego. Stała się więc instrumentem ślepej represji w ręku państwa i partii, mającym 

jednak niewiele wspólnego z funkcją sprawiedliwościową prawa karnego oraz adekwatnością 

represji karnej do popełnionego czynu. W tym samym czasie przepadek, choć funkcjonował 

w niezmienionej formie, to jednak był zorientowany nie tyle na samą funkcję retrybutywną, 

lecz także represyjną. W późniejszym okresie PRL obie instytucje znajdowały swoje 

zastosowanie w prawie karnym i obie znalazły się w k.k. z 1969 r. Konfiskata zaczęła być 

miarkowana i stosowana przede wszystkim za najpoważniejsze przestępstwa o charakterze 

gospodarczym, aby w latach 80. XX w. ponownie służyć jako element represji państwa. 

Przepadek utrzymał swoje dotychczasowe funkcje. Wreszcie w 1990 r. konfiskata, jako 

szeroko krytykowana kara, została usunięta z polskiego porządku prawnego. Obie hipotezy 

badawcze, postawione we wstępie pracy, zostały więc potwierdzone także wynikami badań 

dotyczącymi okresu powojennego. 

Innym celem dysertacji było porównanie charakteru i czasu obowiązywania samych 

instytucji konfiskaty i przepadku. Bardzo często traktowane są one bowiem błędnie jako 

pojęcia synonimiczne. Odnosząc się do relacji, w jakich pozostawały do siebie konfiskata i 

przepadek w badanym w rozprawie okresie, należy stwierdzić, że faktycznie przez setki lat, 

aż do schyłku XVIII w., konfiskata pozostawała bezkonkurencyjną karą o charakterze 

majątkowym. W tym czasie przepadek, jako nazwa oddzielnej instytucji, właściwie się nie 

pojawiał, co znajduje odzwierciedlenie w analizowanych źródłach. Nie oznacza to jednak, że 

konfiskata była pojęciem jednolitym, bowiem faktycznie w wielu dokumentach, choćby 

uchwałach sejmowych, znalazły się regulacje, które w praktyce operowały karą przepadku 

określonej części majątku, zbliżając ją w wielu przypadkach do współczesnego rozumienia tej 

instytucji. 

W czasach zaborów przepadek i konfiskata istniały względem siebie jako niezależnie 

funkcjonujące kary. Jak już wzmiankowano, konfiskata była stosowana głównie na obszarze 

zaboru rosyjskiego, podczas gdy przepadek stał się częścią kodyfikacji karnych pozostałych 

mocarstw rozbiorowych. 

W okresie II Rzeczpospolitej, mimo iż przepadek był instytucją używaną na 

zdecydowanie większą skalę niż konfiskata, to ustawodawca posługiwał się pojęciem 

„konfiskata”, w znacznym stopniu używając go nieadekwatnie na określenie przepadku. 

Językowo konfiskata była zatem utożsamiana z przepadkiem i to od kontekstu semantycznego 

zależało rozstrzygnięcie, o którą instytucję w praktyce chodzi. Z kolei w czasach 

kształtowania się nowego ustroju Polski po II wojnie światowej, w licznych ustawach 
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pozakodeksowych było odwrotnie; nie stosowano pojęcia konfiskaty, lecz przepadku, choć w 

praktyce oznaczał on tę pierwszą karę. Trudno doszukiwać się w tych działaniach 

prawodawcy jurydycznej logiki, bowiem oba te terminy funkcjonowały już wcześniej, były 

zdefiniowane, wobec czego zarzut do ustawodawcy o posługiwanie się niejednolitą 

terminologią w tych okresach był i pozostaje nadal zdecydowanie uzasadniony. 

Rozdzielenie „językowo-semantyczne” tych dwóch instytucji następowało stopniowo 

po zakończeniu okresu stalinizmu i zostało wyraźnie uwidocznione w k.k. z 1969 r., w 

którym konfiskata i przepadek stanowiły oddzielne kary dodatkowe, również w językowym 

tego słowa znaczeniu. Wreszcie w 1990 r., gdy konfiskata została usunięta z polskiego 

porządku prawnego, przepadek został jedyną tego typu karą, a następnie, z datą wejścia w 

życie k.k. z 1997 r., środkiem karnym, o charakterze majątkowym. Kwestia, czy współcześnie 

instytucja ta, od 2015 r. będąca środkiem sui generis, w zakresie w jakim dotyczy korzyści 

majątkowych, nie zbliża się do konfiskaty, pozostaje zagadnieniem dyskusyjnym, które 

wykracza poza ramy niniejszego opracowania. 

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że konfiskata, w okresie objętym badaniami 

niniejszej rozprawy, przeszła istotne przeobrażenia od kary wymierzanej w sposób arbitralny 

przez władcę aż do jej ostatecznego usunięcia w 1990 r. jako sankcji, która nie spełniała 

wymogów nowoczesnego prawa karnego, w tym przede wszystkim adekwatności represji 

karnej do popełnionego czynu zabronionego. Wydaje się, że stopniowe ograniczanie jej 

zakresu przedmiotowego, jak i podmiotowego w dobie I i II Rzeczpospolitej było 

uzasadnione postępującą humanitaryzacją prawa karnego oraz pojawieniem się przepadku, 

który stopniowo przejmował funkcje należące uprzednio do konfiskaty. Powrót do szerokiego 

stosowania kary konfiskaty majątku w dobie stalinizmu miał przede wszystkim na celu 

represję o charakterze politycznym, opartą ma zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, co w 

praktyce oznaczało cofnięcie się do praktyk czasów średniowiecza. W późniejszym okresie 

PRL kara ta zaczęła ewoluować i być wymierzana także za przestępstwa przeciwko 

poważniejszym interesom gospodarczym państwa, ale nadal zachowała swój represyjny 

charakter, będąc narzędziem stosowanym zwłaszcza wobec szeroko pojętych czynów 

politycznych. Okres ten stanowi istotny regres w ewolucji tej instytucji, co też może 

tłumaczyć zasadność gwałtownej reakcji ustawodawcy, który zdecydował się na jej 

wyeliminowanie w 1990 r., pozostawiając przepadek jako środek adekwatny do popełnionego 

czynu zabronionego. 
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De lege ferenda, biorąc pod uwagę szczegółową analizę instytucji konfiskaty, 

należałoby uznać, że zarówno w kształcie, w jakim obowiązywała ona w I Rzeczpospolitej, 

jak i PRL, nie ma ona racji bytu we współczesnym prawie karnym. Można zastanawiać się 

ewentualnie nad nadaniem jej ekstraordynaryjnego charakteru, jak to miało miejsce w II RP, 

w którym znalazłaby zastosowanie w czasie zagrożenia bytu państwowego jako środek 

wyegzekwowania stosownych zarządzeń państwowych, np. w zakresie czynnej służby 

wojskowej czy innego rodzaju materialnych świadczeń wojennych. Tak czy inaczej, tego 

rodzaju wyjątki musiałyby spełniać warunek w zakresie zasady proporcjonalności ograniczeń 

konstytucyjnych praw i wolności (art. 31 ust 3. Konstytucji RP), co dla ustawodawcy na 

pewno nie byłoby zadaniem łatwym, bowiem z jednej strony musiałyby być konieczne dla 

bezpieczeństwa lub porządku publicznego, a z drugiej nie mogłyby naruszać istoty wolności i 

praw. 

Rozprawa zrealizowała cele badawcze w niej postawione oraz zweryfikowała 

wszystkie hipotezy badawcze w sposób pozytywny lub częściowo pozytywny. Nie oznacza to 

jednak, iż systematyzacja pola badawczego, którą nakreśliła dysertacja, miała charakter 

całościowy. W oczywisty sposób pozostają jeszcze liczne płaszczyzny, które mogą zostać 

uszczegółowione w toku dalszych badań. Poza wspomnianą już współczesną 

instytucjonalizacją przepadku, którą należałoby analizować przede wszystkim w kontekście 

konstytucyjnym oraz międzynarodowym, pogłębione mogłyby zostać także pewne wątki o 

charakterze historycznym. Dotyczy to przede wszystkim praktyki stosowania konfiskaty i 

przepadku, zwłaszcza w czasach dawnych, o czym w sposób kompleksowy nie traktuje żadne 

opracowanie naukowe. Dotyczy to przede wszystkim prawa ziemskiego, ale także miejskiego 

czy wiejskiego. Innym polem badawczym mogłoby być funkcjonowanie konfiskaty na 

ziemiach polskich znajdujących się pod okupacją III Rzeszy oraz ZSRR. Tego rodzaju praca 

niewątpliwie wypełniłaby lukę przedmiotową w bogatej literaturze dotyczącej różnorakich 

aspektów prawnopolitycznych okresu II wojny światowej. 
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Sanktpeterburg 1837. 

Senatskij, po Wysoczajszemu powielieniju – Ob izjatii ot sekwestra i konfiskacii imienij 

Polskich miateżnikow, koich otcy priobrietali sobstwiennost ot licznago zanjatja riemiesłami, 

t. 6, cz. 2, nr 4841. 

Wysoczajsze utwierżdzionnoje położenije Komiteta Ministrow, objawliennoje Senatu 

uprawljajuszczim Ministerstwom Justicii 6 ijunja – O priekraszczenii po Zapadnym 

gubernijam wsiech proizwodiaszczichsja jeszczo dieł o konfiskacii imienij po mjatieżu 1865 

goda i niewczinanii wpried nowych konfiskacionnych po siemu mjateżu dieł, PSZ (sobr. 2), t. 

48, cz. 1, nr 52255, Sanktpeterburg 1876. 

Wysoczajsze utwierżdzionnoje położenije Komiteta Ministrow, objawliennoje Senatu 

Ministrom Gosudarstwiennych Imuszczestw 17-go togo że fewralja – O wydacze kak 

władielcam imienij, oswobożdzionnych ot konfiskacii, tak i bywszim władielcam (ili ich 

nasliednikam) okonczatelno konfiskowanych imienij, razreszennych po sim imienijam 

wykupnych ssud, okonczatielno niepostupiwszych w kaznu, PSZ (sobr. 2), t. 51, cz. 1, nr 

52255, Sanktpeterburg 1878. 

Wysoczajsze utwierżdzionnyja obszczija prawiła konfiskacji imienij władielcew, kotorych 

nasliedniki liszeny praw swoich za uczastije w mjatieże 1830/1831 goda, PSZ (sobr. 2), t. 12, 

cz. 1, nr 10208, Sanktpeterburg 1838. 

Wysoczajsze utwierżdzionnyja prawiła dlja Gubernskich Kommisij i Kaziennych Pałat o 

sekwestre i konfiskacii imienij mjatieżnikow, PSZ (sobr. 2), t. 6, cz. 1, nr 4711, Sanktpeterburg 

1832. 

Wysoczajsze utwierżdzionnyja prawiła dlja nałożenija sekwestra na imienia lic, priczastnych 

k bezporjadkam, woznikszim w pogranicznych s Carstwom Polskim gubernijach, i dlja 

zawiedywanija i rasporjażenija simi imienijami, PSZ (sobr. 2), t. 38, cz. 1, nr 39377, 

Sanktpeterburg 1866. 

Wysoczajsze utwierżdzionnyja prawiła, dlja likwidacji dołgow, konfiskowanych imienij 

mjateżnikow, PSZ (sobr. 2), t. 7, nr 5468, Sanktpeterburg 1833. 
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II. Akty prawne, projekty, druki i sprawozdania sejmowe 

Dekret w przedmiocie obrony ludności przed lichwą wojenną z dnia 5 grudnia 1918 r. (Dz.U. 

Nr 19, poz. 50). 

Dekret z dnia 2 stycznia 1919 r. o wprowadzeniu stanu wyjątkowego (Dz.U. Nr 1, poz. 79, ze 

zm.). 

Dekret z dnia 11 stycznia 1919 r. w sprawie utworzenia Urzędu walki z lichwą i spekulacją 

przy Ministerstwie Aprowizacji (Dz.U. Nr 7, poz. 109). 

Dekret z dnia 25 stycznia 1919 r. o nabywaniu i posiadaniu broni i amunicji (Dz.U. Nr 9, poz. 

123, ze zm.). 

Dekret w przedmiocie tymczasowych przepisów prasowych (Dz.Pr.P.P. Nr 14, poz. 186, ze 

zm.). 

Dekret z dnia 8 lutego 1919 r. o miarach (tj. Dz.U. z 1928 r. Nr 72, poz. 661). 

Ustawa z dnia 8 kwietnia 1919 r. o nietykalności członków Sejmu Ustawodawczego 

(Dz.Pr.P.P. Nr 31, poz. 263, ze zm.). 

Sejm Ustawodawczy II RP (1919–1922), Nagły wniosek posłów Witosa, Bojki, Dąbskiego, 

Rączkowskiego, Bardla, Bryla i tow. imieniem Klubu posłów Piastowców w sprawie naprawy 

stosunków panujących w armii, druk nr 48. 

Sejm Ustawodawczy II RP (1919–1922), Sprawozdanie komisji wojskowej w przedmiocie 

ustawy o rzeczowych świadczeniach wojennych, druk nr 356. 

Sejm Ustawodawczy II RP (1919–1922), Sprawozdanie stenograficzne z 30. Posiedzenia 

Sejmu Ustawodawczego z dnia 11 kwietnia 1919 r., Lp. RPII/0/30. 

Ustawa z dnia 11 kwietnia 1919 r. o rzeczowych świadczeniach wojennych (Dz.Pr.P.P. Nr 32, 

poz. 264, ze zm.). 

Ustawa z dnia 3 czerwca 1919 r. o komisji kodyfikacyjnej (Dz.Pr.P.P. Nr 44, poz. 315). 

Ustawa z dnia 25 lipca 1919 r. w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa i 

utrzymania porządku publicznego w czasie wojny (Dz.Pr.P.P. Nr 61, poz. 364). 

Ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie odpowiedzialności urzędników za 

przestępstwa popełnione z chęci zysku (Dz.U. Nr 11, poz. 60). 
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Sejm Ustawodawczy II RP (1919–1922), Projekt ustawy o zwalczaniu lichwy wojennej, druk 

nr 1629. 

Sejm Ustawodawczy II RP (1919–1922), Projekt ustawy o przywróceniu praw majątkowych 

unitom, druk nr 1643. 

Ustawa z dnia 4 kwietnia 1920 r. o przywróceniu praw, utraconych wskutek przestępstw 

politycznych i wojskowych (Dz.U. Nr 39, poz. 230). 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 1920 r. (Dz.U. Nr 39, poz. 229) 

Ustawa z dnia 2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej (Dz.U. Nr 67, poz. 449, ze zm.). 

Ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą (Dz.U. Nr 79, poz. 527, ze 

zm.). 

Ustawa z dnia 16 lipca 1920 r. o przywróceniu praw majątkowych unitom (Dz.U. Nr 89, poz. 

583). 

Rozporządzenie Rady Obrony Państwa z dnia 19 lipca 1920 r. w przedmiocie ogłaszania w 

czasie wojny wiadomości dotyczących wojska i spraw obrony Państwa, (Dz.U. Nr 63, poz. 

416). 

Ustawa z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych 

powiatach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1921 r., nr 4, poz. 17, ze zm.). 

Ustawa z dnia 17 grudnia 1920 r. o nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego (Dz.U. z 

1921 r. Nr 4, poz. 18, ze zm.). 

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 44, poz. 

267). 

Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez 

urzędników (Dz.U. Nr 30, poz. 177). 

Ustawa z dnia 8 lipca 1921 r. w przedmiocie udzielenia Rządowi pełnomocnictw do 

wydawania rozporządzeń w sprawie regulowania obrotu pieniężnego z krajami zagranicznymi 

oraz obrotu obcymi walutami (Dz.U. Nr 62, poz. 383). 

Ustawa z dnia 2 grudnia 1921 r. o umowach nabycia nieruchomości, sporządzonych na imię 

osób podstawionych oraz o wykupie majątków, sprzedanych z powodu ograniczeń 

narodowości polskiej (Dz.U. Nr 106, poz. 767). 

Ustawa z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz.U. Nr 47, poz. 409, ze zm.). 
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Ustawa z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odurzających 

(Dz.U. Nr 72, poz. 559, ze zm.). 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1924 r. w przedmiocie zakazu wywozu ropy poza obszar celny 

Państwa (Dz.U. Nr 41, poz. 435). 

Ustawa z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie telegrafie i telefonie (Dz.U. Nr 59, poz. 584, ze 

zm.). 

Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz.U. Nr 80, 

poz. 777, ze zm.). 

Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 30 grudnia 1924 r. o wprowadzeniu jednolitego 

monopolu sprzedaży soli na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 117, poz. 

1043, ze zm.). 

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1925 r. o gołębiach pocztowych (Dz.U. Nr 45, poz. 311, ze zm.). 

Ustawa z dnia 15 lipca 1925 r. o monopolu zapałczanym (Dz.U. Nr 83 poz. 561, ze zm.). 

Ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytucję Rzeczypospolitej z 

dnia 17 marca 1921 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 442). 

Ustawa karna skarbowa z dnia 2 sierpnia 1926 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 609, ze zm.) 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 1926 r. o zabezpieczeniu 

przedmiotów podaży powszedniego użytku (Dz.U. Nr 91, poz. 527, ze zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1926 r. o karach za 

rozpowszechnianie nieprawdziwych wiadomości oraz o karach za zniewagę władz i ich 

przedstawicieli (Dz.U. Nr 110, poz. 640). 

Ustawa z dnia 15 grudnia 1926 r. w przedmiocie uchylenia mocy prawnej rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 listopada 1926 r. o karach za rozpowszechnianie 

nieprawdziwych wiadomości oraz o karach za zniewagę władz i ich przedstawicieli (Dz.U. Nr 

128, poz. 755). 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja IV (1935–1938), Sprawozdanie Komisji 

Prawniczej z dnia 15 grudnia 1936 r. o rządowym projekcie ustawy o stanie wyjątkowym, 

druk nr 202. 
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Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 kwietnia 1927 r. o zakazie używania 

białego i żółtego fosforu przy wyrobie przedmiotów zapalnych (Dz.U. Nr 43, poz. 380, ze 

zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. o prawie prasowym 

(Dz.U. Nr 45, poz. 398, ze zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 r. zmieniające niektóre 

postanowienia ustaw karnych o rozpowszechnianiu nieprawdziwych wiadomości i o 

zniewagach (Dz.U. Nr 45, poz. 399). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 sierpnia 1927 r. o rzeczowych 

świadczeniach wojennych (Dz.U. Nr 79, poz. 687, ze zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 1 września 1927 r. o ochronie znaku i nazwy 

Czerwonego Krzyża (Dz.U. Nr 79, poz. 689). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu 

cukru (Dz.U. Nr 81, poz. 700, ze zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 1927 r. o sztucznych 

środkach słodzących (Dz.U. 89, poz. 797, ze zm.). 

Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości z 

dnia 17 listopada 1927 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o gołębiach 

pocztowych (Dz.U. Nr 103, poz. 889). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 listopada 1927 r. o obowiązku 

odstępowania zwierząt pociągowych, wozów, pojazdów mechanicznych i powozów dla celów 

obrony Państwa (Dz.U. Nr 98, poz. 859, ze zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckim 

(Dz.U. Nr 110, poz. 934, ze zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1928 r. o stanie wojennym 

(Dz.U. Nr 8, poz. 54, ze zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o karach za 

szpiegostwo i niektóre inne przestępstwa przeciw Państwu (Dz.U. Nr 18, poz. 160, ze zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami 

(Dz.U. Nr 29, poz. 265, ze zm.). 
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Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 7 marca 1928 r. o podatku od olejów mineralnych 

(Dz.U. Nr 27, poz. 252, ze zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o stanie wyjątkowym 

(Dz.U. Nr 32, poz. 307, ze zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 marca 1928 r. Kodeks postępowania 

karnego (t.j. Dz.U. z 1932 r. Nr 83, poz. 725). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie 

wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz.U. Nr 36, poz. 384, ze zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad 

artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz.U. Nr 36, poz. 343, ze zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt 

rzeźnych i mięsa (Dz.U. Nr 38, poz. 361, ze zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu karno-

administracyjnym (Dz.U. Nr 38, poz. 365, ze zm.). 

Ustawa z dnia 22 czerwca 1928 r. o amnestii z powodu dziesięciolecia odzyskania 

niepodległości przez Państwo Polskie (Dz.U. Nr 70, poz. 641). 

Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 19 listopada 1928 r. o zwalczaniu chorób roślin oraz o 

tępieniu chwastów i szkodników roślin (Dz.U. Nr 108, poz. 922, ze zm.).  

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 lutego 1930 r. w sprawie ogłoszenia 

uchwały Sejmu uchylającej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 maja 1927 

r. (Dz.U. Nr 13, poz. 92). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. – Kodeks 

Postępowania Cywilnego (Dz.U. Nr 83, poz. 651, ze zm.). 

Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy zaborcze 

uczestnikom walk o niepodległość (Dz.U. Nr 24, poz. 189, ze zm.). 

Ustawa z dnia 18 marca 1932 r. karna skarbowa (Dz.U. Nr 34, poz. 355, ze zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. 

Nr 60, poz. 571, ze zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Prawo o 

wykroczeniach (Dz.U. Nr 60, poz. 572, ze zm.). 
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Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Przepisy 

wprowadzające kodeks karny i prawo o wykroczeniach (Dz.U. Nr 60, poz. 573 ze zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. – Kodeks karny 

wojskowy (Dz.U. Nr 91, poz. 765, ze zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. Prawo o broni, 

amunicji i materiałach wybuchowych (Dz.U. Nr 94, poz. 807, ze zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o niektórych 

przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu Państwa (Dz.U. Nr 94, poz. 851, ze zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o rzeczowych 

świadczeniach wojennych (Dz.U. Nr 95, poz. 859, ze zm.). 

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 227). 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja IV (1935–1938), Rządowy projekt ustawy o 

amnestii, druk nr 23. 

Ustawa z dnia 2 stycznia 1936 r. o amnestii (Dz.U. Nr 1, poz. 1). 

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego 

z zagranicą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami płatniczymi (Dz.U. Nr 32, poz. 

249, ze zm.). 

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 listopada 1936 r. – Prawo karne skarbowe 

(Dz.U. Nr 84, poz. 581, ze zm.). 

Ustawa z dnia 22 lutego 1937 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. Nr 17, poz. 108, ze zm.). 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja IV (1935–1938), Projekt ustawy złożony przez 

posła Jana Ipohorskiego-Lenkiewicza o dobrach skonfiskowanych przez b. rządy zaborcze 

uczestnikom walk o niepodległość w latach 1792–1795, druk nr 448. 

Ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o dobrach skonfiskowanych przez byłe rządy zaborcze 

uczestnikom walk o niepodległość i będących w posiadaniu związków samorządowych 

(Dz.U. Nr 30, poz. 221). 

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1938 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 89, 

poz. 608). 

Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz.U. Nr 25, poz. 

220, ze zm.). 
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Ustawa z dnia 5 sierpnia 1938 r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku 

(Dz.U. Nr 60, poz. 462, ze zm.). 

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o ochronie niektórych 

interesów Państwa (Dz.U. Nr 91, poz. 622). 

Ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych (Dz.U. Nr 

30, poz. 200). 

Ustawa z dnia 23 czerwca 1939 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej w przypadku 

zbiegostwa do nieprzyjaciela lub za granicę kraju (Dz.U. Nr 37, poz. 367, ze zm.). 

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów 

prawnych władz okupacyjnych (Dz.U. Nr 102, poz. 1006). 

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 marca 1943 r. o odpowiedzialności karnej za 

zbrodnie wojenne (Dz.U. Nr 3, poz. 6). 

Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 

(Dz.U. Nr 1, poz. 1). 

Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (Dz.U. z 1944 r. Nr 1, załącznik). 

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze 

kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad 

ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz.U. Nr 4, poz. 16, ze 

zm.). 

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. Kodeks 

Karny Wojska Polskiego (Dz.U. Nr 6, poz. 27, ze zm.). 

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 25 października 1944 r. o 

zwalczaniu spekulacji wojennej (Dz.U. Nr 9, poz. 49, ze zm.). 

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 30 października 1944 r. o 

ochronie Państwa (Dz.U. Nr 10, poz. 50). 

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. o środkach 

zabezpieczających w stosunku do zdrajców Narodu (Dz.U. Nr 11, poz. 54). 

Rozporządzenie Kierowników Resortów: Sprawiedliwości, Bezpieczeństwa Publicznego oraz 

Gospodarki narodowej i Finansów z dnia 30 listopada 1944 r. w sprawie wykonania dekretu 
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Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r., o środkach 

zabezpieczających w stosunku do zdrajców Narodu (Dz.U. Nr 14, poz. 75). 

Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 12 grudnia 1944 r. o zwalczaniu 

potajemnego gorzelnictwa (Dz.U. Nr 15, poz. 85). 

Ustawa z dnia 6 maja 1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów 

(Dz.U. Nr 17, poz. 96, ze zm.). 

Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o amnestii (Dz.U. Nr 28, poz. 172, ze zm.). 

Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie 

odbudowy Państwa (Dz.U. Nr 53, poz. 300, ze zm.). 

Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o postępowaniu doraźnym (Dz.U. Nr 53, poz. 301, ze zm.). 

Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do 

walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym (Dz.U. Nr 53, poz. 302, ze zm.). 

Ustawa z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi 

gospodarki narodowej (Dz.U. Nr 3, poz. 17, ze zm.). 

Dekret z dnia 1 marca 1946 r. o rejestracji i zakazie wywozu dzieł sztuki plastycznej oraz 

przedmiotów o wartości artystycznej, historycznej lub kulturalnej (Dz.U. Nr 14, poz. 99). 

Dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U. Nr 13, poz. 

87, ze zm.) 

Dekret z dnia 14 maja 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i 

zakresie działania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym 

(Dz.U. Nr 23, poz. 149). 

Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie 

odbudowy Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 192, ze zm.). 

Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o przystosowaniu przepisów o postępowaniu doraźnym do 

postępowania przed sądami wojskowymi (Dz.U. Nr 30, poz. 194). 

Dekret z dnia 25 czerwca 1946 r. o zbywaniu statków morskich na rzecz cudzoziemców 

(Dz.U. Nr 32, poz. 204). 

Dekret z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości 

w czasie wojny 1939–1945 r. (Dz.U. Nr 41, poz. 237, ze zm.) 
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Dekret z dnia 13 września 1946 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób o 

narodowości niemieckiej (Dz.U. Nr 55, poz. 310, ze zm.). 

Dekret z dnia 11 października 1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319 ze zm.). 

Dekret z dnia 15 listopada 1946 r. o zajęciu majątku państw pozostających z Państwem 

Polskim w stanie wojny w latach 1939–1945 i majątku osób prawnych i obywateli tych 

państw oraz o zarządzie przymusowym nad tymi majątkami (Dz.U. Nr 62, poz. 342, ze zm.). 

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1946 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-

hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami 

oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz.U. Nr 69, poz. 377). 

Ustawa z dnia 22 lutego 1947 r. o amnestii (Dz.U. Nr 20, poz. 78). 

Dekret z dnia 11 kwietnia 1947 r. Prawo karne skarbowe (Dz.U. Nr 32, poz. 140, ze zm.). 

Ustawa z dnia 2 czerwca 1947 r. o zwalczaniu drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie 

handlowym (Dz.U. Nr 43, poz. 218, ze zm.). 

Dekret z dnia 22 października 1947 r. o przepadku majątku (Dz.U. Nr 65, poz. 390, ze zm.). 

Dekret z dnia 3 kwietnia 1948 r. o zmianie dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary 

dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością 

cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz.U. Nr 18, poz. 124). 

Ustawa z dnia 10 lutego 1949 r. o obrocie zwierzętami gospodarskimi i produktami uboju 

oraz o ich przetwórstwie (Dz.U. Nr 21, poz. 135, ze zm.). 

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1949 r. o zmianie dekretu z dnia 22 października 1947 r. o 

przepadku majątku (Dz.U. Nr 25, poz. 178). 

Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. 

Nr 14, poz. 130, ze zm.). 

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych (Dz.U. Nr 20, poz. 173, ze zm.). 

Uchwała Prezydium Rządu z dnia 27 września 1950 r. w sprawie opracowania nowych 

kodeksów Polski Ludowej – karnego i cywilnego (M.P. Nr 106, poz. 1339). 

Ustawa z dnia 29 grudnia 1950 r. o obronie pokoju (Dz.U. Nr 58, poz. 521). 
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Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o środkach farmaceutycznych i odurzających oraz artykułach 

sanitarnych (Dz.U. Nr 1, poz. 4, ze zm.). 

Ustawa z dnia 15 grudnia 1951 r. o kinematografii (Dz.U. Nr 66, poz. 452, ze zm.). 

Ustawa karna dewizowa z dnia 28 marca 1952 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 134). 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 

1952 r. (t.j. Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36, ze zm.) 

Dekret z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i 

zaopatrzenia (Dz.U. Nr 44, poz. 301, ze zm.). 

Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o ochronie interesów nabywców w obrocie handlowym (Dz.U. 

Nr 16, poz. 64). 

Dekret z dnia 4 marca 1953 r. o wzmożeniu ochrony własności społecznej (Dz.U. Nr 17, poz. 

68, ze zm.). 

Dekret z dnia 6 maja 1953 r. Prawo górnicze (Dz.U. Nr 23, poz. 113, ze zm.). 

Dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych 

(Dz.U. Nr 34, poz. 144, ze zm.). 

Ustawa z dnia 5 kwietnia 1955 r. o przekazaniu sądom powszechnym dotychczasowej 

właściwości sądów wojskowych w sprawach karnych osób cywilnych, funkcjonariuszy 

organów bezpieczeństwa publicznego, Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej (Dz.U. Nr 

15, poz. 83). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 1956 r. o amnestii (Dz.U. Nr 11, poz. 57). 

Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o zwalczaniu spekulacji i ochronie interesów nabywców oraz 

producentów rolnych w obronie handlowym (Dz.U. Nr 39, poz. 171, ze zm.). 

Ustawa z dnia 21 stycznia 1958 r. o wzmożeniu ochrony mienia społecznego przed szkodami 

wynikającymi z przestępstwa (Dz.U. Nr 4, poz. 11, ze. zm.). 

Ustawa z dnia 18 czerwca 1959 r. o odpowiedzialności karnej z przestępstwo przeciw 

własności społecznej (Dz.U. Nr 36, poz. 228 ze zm.). 

Ustawa z dnia 1 lipca 1958 r. o zezwoleniach na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i 

niektórych usług przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej (Dz.U. Nr 45, poz. 224, ze 

zm.). 
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Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu (Dz.U. Nr 

27, poz. 169, ze zm.). 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim 

(t.j. Dz.U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197, ze zm.). 

Ustawa karna skarbowa z dnia 13 kwietnia 1960 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 123, ze zm.) 

Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz.U. Nr 6, 

poz. 43, ze zm.). 

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach (Dz.U. Nr 10, poz. 48, 

ze zm.). 

Ustawa z dnia 29 czerwca 1962 r. – Prawo probiercze (Dz.U. Nr 39, poz. 173, ze zm.). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 1962 r. w sprawie zezwoleń na 

wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki 

nieuspołecznionej (Dz.U. Nr 62, poz. 297, ze zm.). 

Ustawa z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim (Dz.U. Nr 22, poz. 115, ze zm.). 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). 

Dekret z dnia 20 lipca 1964 r. o amnestii (Dz.U. Nr 27, poz. 174). 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296, 

ze zm.). 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o przekazaniu drobnych spraw jako wykroczeń do 

postępowania karno-administracyjnego (Dz.U. Nr 23, poz. 146, ze zm.). 

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94, ze zm.). 

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 13, poz. 96, ze 

zm.). 

Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 13, poz. 98, ze zm.). 

Ustawa z dnia 21 lipca 1969 r. o amnestii (Dz.U. Nr 21, poz. 151). 

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114, ze zm.). 

Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o amnestii (Dz.U. Nr 27, poz. 159). 
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Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 

45, poz. 234, ze zm.). 

Dekret z dnia 19 lipca 1977 r. o amnestii (Dz.U. Nr 24, poz. 102). 

Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o polskiej strefie rybołówstwa morskiego (Dz.U. Nr 37, 

poz. 163, ze zm.). 

Ustawa z dnia 17 grudnia 1977 r. o szelfie kontynentalnym Polskiej Rzeczypospolitej 

Ludowej (Dz.U. Nr 37, poz. 164, ze zm.). 

Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji (Dz.U. z 1982 r. Nr 36, poz. 245, 

ze zm.). 

Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz.U. Nr 29, poz. 154, ze zm.). 

Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i 

wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego (Dz.U. Nr 29, poz. 156). 

Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych 

przestępstw i wykroczeń (Dz.U. Nr 29, poz. 158). 

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. Nr 30, poz. 210, ze zm.). 

Ustawa z dnia 9 października 1982 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu spekulacji (Dz.U. Nr 33, 

poz. 218, ze zm.). 

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. Nr 34, poz. 184, ze zm.). 

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. Nr 38, 

poz. 173, ze zm.). 

Ustawa z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii (Dz.U. Nr 39, poz. 177 ze zm.). 

Ustawa z dnia 21 lipca 1984 r. o amnestii (Dz.U. Nr 36, poz. 192). 

Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz.U. Nr 4, poz. 15, ze zm.). 

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 21, poz. 91, ze zm.). 

Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o szczególnej odpowiedzialności karnej (Dz.U. Nr 23, poz. 

101, ze zm.). 

Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o 

wykroczeniach (Dz.U. Nr 23, poz. 100). 
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Ustawa z dnia 17 lipca 1986 r. o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych 

przestępstw (Dz.U. Nr 26, poz. 126). 

Ustawa z dnia 24 października 1986 r. o zmianie niektórych przepisów prawa o 

wykroczeniach (Dz.U. Nr 39, poz. 193). 

Ustawa z dnia 28 stycznia 1987 r. o środkach farmaceutycznych, artykułach sanitarnych i 

aptekach (Dz.U. Nr 3, poz. 19, ze zm.). 

Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz.U. Nr 22, poz. 

127, ze zm.). 

Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami 

odurzającymi i substancjami psychotropowymi, sporządzona w Wiedniu dnia 20 grudnia 

1988 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 15, poz. 69 i 70). 

Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych 

przestępstw i wykroczeń (Dz.U. Nr 34, poz. 179). 

Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o 

wykroczeniach oraz innych ustaw (Dz.U. Nr 34, poz. 180). 

Ustawa z dnia 7 grudnia 1989 r. o amnestii (Dz.U. Nr 64, poz. 390). 

Ustawa z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie kodeksu karnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. 

Nr 14, poz. 84). 

Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z 

przestępstwa, sporządzona w Strasburgu dnia 8 listopada 1990 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 46, poz. 

394). 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 

zm.). 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, ze zm.). 

Prawnokarna Konwencja o Korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r. 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 29, poz. 249). 

Międzynarodowa Konwencja o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu, przyjęta przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 

263, poz. 2619 i 2620). 
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Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks 

postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o 

zamówieniach publicznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 93, poz. 1027). 

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości 

zorganizowanej, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 

listopada 2000 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 18, poz. 158). 

Decyzja ramowa Rady 2001/500/WSiSW z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania 

brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi 

oraz zysków pochodzących z przestępstwa (Dz.U. UE L 182/1 z 05.07.2001). 

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661, ze zm.). 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. Nr 111, poz. 1061). 

Decyzja ramowa Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w 

Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych (Dz.U. UE L 

196/45 z 02.08.2003). 

Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, przyjęta przez Zgromadzenie 

Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 31 października 2003 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 84, poz. 

563). 

Decyzja ramowa Rady 2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie konfiskaty 

korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa (Dz.U. UE L 68 z 15.03.2005). 

Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów 

pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzona w Warszawie 

dnia 16 maja 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1028). 

Decyzja ramowa Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania 

zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty (Dz.U. UE L 328/59 z 24.11.2006). 

Decyzja Rady 2007/845/WSiSW z dnia 6 grudnia 2007 r. dotycząca współpracy pomiędzy 

biurami ds. odzyskiwania mienia w państwach członkowskich w dziedzinie wykrywania i 

identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z 

przestępstwem (Dz.U. UE L 332/103 z 18.12.2007). 
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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w 

sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i 

korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz.U. UE L 127 z 29.04.2014). 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. poz. 396). 

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. poz. 768). 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1805 z dnia 14 listopada 2018 r. w 

sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty (Dz.U. UE L 

303/1 z 28.11.2018). 

III. Orzeczenia 

Orzeczenie SN z dnia 8 listopada 1918 r., 111/1918, OSN(K) 1918, nr 1, poz. 28. 

Wyrok SN z dnia 27 lipca 1921 r., K 104/21, LEX nr 1637529. 

Wyrok SN z dnia 7 października 1921 r., II K 1502/21, OSN(K) 1921, poz. 237. 

Wyrok SN z dnia 2 lutego 1922 r., OSN(K) 1921, poz. 211. 

Wyrok SN z dnia 23 października 1922 r., II K 1996/1922, OSN(K) 1922, poz. 422. 

Wyrok SN z dnia 31 stycznia 1922 r., II K 2832/1921, OSN(K) 1922, poz. 29. 

Wyrok SN z dnia 29 stycznia 1924 r., II K 3170/23, OSN(K) 1924, nr 1, poz. 122. 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 listopada 1925 r., Ac 227/25, [w:] 

Konfiskaty popowstaniowe w Sądzie Najwyższym. Sprawa dr Szumkowskiego przeciwko 

sukcesorom Rubcowa, oprac. Polski Związek Prawników Kresowców, Warszawa 1928. 

Wyrok SN z dnia 12 maja 1928 r., I C 592/26, [w:] Sądownictwo, RPEiS, 1932, nr 9, z. 1. 

Wyrok SN z dnia 24 stycznia 1929 r., II K 656/28, [w:] Sądownictwo, RPEiS 1929, nr 9, z. 2. 

Wyrok SN z dnia 4 marca 1930 r., IC 894/29, OSN(C) 1930, nr 1, poz. 43. 

Wyrok SN z dnia 6 maja 1930 r., IV K 170/30, [w:] Sądownictwo, RPEiS 1931, nr 11, z. 2. 

Wyrok SN z dnia 29 lipca 1930 r., IV K 325/30, [w:] Sądownictwo, RPEiS 1932, nr 12, z. 3. 

Wyrok SN z dnia 29 października 1930 r., IV K 431/30, OSN(K) 1931, nr 5, poz. 170. 

Wyrok SN z dnia 20 lipca 1931 r., I K 716/31, OSN(K) 1931, nr 10, poz. 369. 
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Orzeczenie SN z dnia 24 listopada 1932 r., I K 1203/32, [w:] Ustawodawstwo prasowe. Zbiór 

ustaw, rozporządzeń i okólników oraz orzecznictwo sądów, t. 2, Suplement I, oprac. 

Zieleniewski L., Warszawa 1934, poz. 65. 

Wyrok SN z dnia 7 marca 1933 r., I K 79/33, OSP 1933, nr 10, poz. 484. 

Wyrok SN z dnia 14 marca 1933 r., II K 101/33, OSN(K) 1933, nr 5, poz. 98. 

Wyrok SN z dnia 28 kwietnia 1933 r., II K 173/33, OSN(K) 1933, nr 7, poz. 132. 

Wyrok SN z dnia 11 maja 1933 r., I K 238/33, [w:] Ustawodawstwo prasowe. Zbiór ustaw, 

rozporządzeń i okólników oraz orzecznictwo sądów, t. 2, Suplement I, oprac. Zieleniewski L., 

Warszawa 1934, poz. 69. 

Wyrok SN z dnia 29 maja 1933 r., III K 250/33, [w:] Sądownictwo, RPEiS 1933, nr 13, z. 4. 

Postanowienie SN z dnia 2 czerwca 1933 r., IV K 219/33, OSP 1933, nr 10, poz. 428. 

Wyrok SN z dnia 12 stycznia 1934 r., II K 1177/33, OSN(K) 1934, nr 5, poz. 98. 

Postanowienie SN z dnia 11 kwietnia 1934 r., II K 176/34, OSN(K) 1934, nr 10, poz. 224. 

Wyrok SN z dnia 14 czerwca 1934 r., I C 2940/33, OSN(C) 1935, nr 1, poz. 85. 

Wyrok SN z dnia 9 sierpnia 1934 r., II K 710/34, OSN(K) 1935, nr 2, poz. 51. 
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