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Pan 

Krzysztof Kwiatkowski 

Minister Sprawiedliwości 

Warszawa, 

Pragnę uprzejmie poinformować Pana Ministra, iż w moim zainteresowaniu pozostaje 

problematyka dotycząca pozostawania w obrocie prawnym wyroków skazujących za czyny z art. 

585 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). 

Wskazać należy, iż na mocy art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy 

Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 767) został uchylony art. 585 

K.s.h. Jednocześnie na mocy art. 1 cyt. ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych 

innych ustaw, znowelizowany został art. 296 Kodeksu karnego (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. 

zm.). Omawiane zmiany wejdą w życie z dniem 13 lipca 2011 r. 

Asumptem do wskazanych zmian w Kodeksie spółek handlowych był brak określoności 

czynu zabronionego z art. 585 K.s.h., co mogło rodzić wątpliwości natury konstytucyjnej. 

Uchylenie art. 585 K.s.h. pociągnęło za sobą nowelizację art. 296 Kodeksu karnego, albowiem 

wcześniejsze propozycje zmian art. 585 K.s.h., które w swym zamierzeniu miały dookreślić 

znamiona czynu stypizowanego w tym przepisie (por. druk Sejmowy nr 4085) wprowadzały 

karalność narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej 

spółce handlowej. Byłby to więc typ narażenia na niebezpieczeństwo, którego odpowiednikiem jest 

czyn z art. 296 § 1 K.k. W tym stanie rzeczy Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego w opinii o 

„Projekcie nowelizacji art. 585 K.s.h i innych przepisów kryminalizujących działanie na szkodę 

określonych podmiotów" wskazała, że należałoby więc zastanowić się nad alternatywnym 

rozwiązaniem tj. skreśleniem art. 585 K.s.h. i wprowadzeniem do art. 296 K.k. odpowiednich 

zmian. 
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Mając na względzie powołane wyżej zmiany legislacyjne wydaje się, iż do wyroków 
skazujących za czyny z art. 585 Kodeksu spółek handlowych będzie mieć zastosowanie instytucja 
zatarcia skazania z mocy prawa określona w art. 4 § 4 Kodeksu karnego. 

W tym stanie rzeczy zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zajęcie 
stanowiska w tej kwestii. 


