
Przedmowa

Prezentowane opracowanie zawiera systematyczne i kompleksowe omó-
wienie problematyki prawnomaterialnej oraz procesowej polskiego prawa 
karnego skarbowego. Ma ono układ charakterystyczny dla podręczników pra-
wa i postępowania karnego ze specyfiką wynikającą z charakteru prawa kar-
nego skarbowego, będącego dyscypliną z pogranicza karnistyki i finansów. 
Materiał podzielono na dwie części: materialną i procesową. Zamierzeniem 
autorów było przede wszystkim uporządkowanie problemów naukowych 
współczesnego prawa karnego skarbowego, ze szczególnym podkreśleniem 
i omówieniem tych, które są specyficzne dla tej dziedziny i powstają na tle jej 
autonomicznych rozwiązań i konstrukcji prawnych oraz na tle jej powiązań 
z innymi gałęziami prawa. 

Opracowanie pozwala na skonfrontowanie zawartych w nim poglądów, 
które wyrażone zostały w już istniejących podręcznikach i pozostałej literatu-
rze prawa karnego skarbowego, co powinno sprzyjać bardziej wszechstronne-
mu poznawaniu tej dyscypliny o rosnącym znaczeniu społeczno-ekonomicz-
nym. 

Niniejsze wydanie książki jest rozszerzone i znacznie zmienione, zwłasz-
cza w części dotyczącej procesu karnego skarbowego, w której zostały wy-
łuszczone i poddane całościowej analizie gruntowne zmiany procedury kar-
nej skarbowej wynikające z nowelizacji Kodeksu postępowania karnego oraz 
Kodeksu karnego skarbowego z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247). 
W części dotyczącej materialnego prawa karnego skarbowego zmiany i uzu-
pełnienia wiążą się przede wszystkim z modyfikacjami przepisów prawa fi-
nansowego, które dopełniają ustawowe opisy czynów zabronionych zawarte 
w Kodeksie karnym skarbowym. W oddawanym do rąk Czytelnika wydaniu 
uwzględnione zostały również najnowsze orzeczenia Trybunału Konstytucyj-
nego oraz Sądu Najwyższego, a ponadto zaktualizowany został wykaz litera-
tury przedmiotu.

Opracowanie adresowane jest przede wszystkim do studentów prawa, ad-
ministracji i przedsiębiorczości, a także aplikantów sądowych, prokurator-
skich, adwokackich i radcowskich. Zamysłem autorów było przedstawienie 
zagadnień z zakresu prawa karnego skarbowego, a zwłaszcza procesu karne-
go skarbowego oraz wyjaśnienie znaczenia i istoty poszczególnych konstruk-
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cji i rozwiązań normatywnych w taki sposób, aby umożliwić poznanie i zro-
zumienie tytułowej problematyki bez konieczności sięgania do podręczników 
prawa i procesu karnego. Autorzy mają nadzieję, że ze względu na szeroką 
i szczegółową prezentację problematyki prawa i procesu karnego skarbowego 
niniejsze opracowanie znajdzie również zainteresowanie i okaże się przydatne 
dla praktyków, a także pracowników nauki.
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