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Przedmowa

Każdy tom z serii Sądowych Komentarzy Tematycznych stawia sobie za cel 
przekrojowe przedstawienie określonej tematyki, charakteryzujące się dodatko-
wo ujęciem praktycznym – wszak są to komentarze „sądowe”. Te dwie cechy 
zdeterminowały, że autor podjął się przygotowania tego komentarza, nie będąc 
teoretykiem prawa karnego, lecz koncentrując się w dotychczasowej działalno-
ści naukowej na zagadnieniach prawa spółek oraz prawa i postępowania cywil-
nego, w tym upadłościowego.

Jednak praktyczne doświadczenia związane z doradztwem na rzecz zarządów 
spółek kapitałowych (również w sferze zgodności ich działań z normami prawa 
karnego), praktyka związana z udziałem w postępowaniach z zakresu tzw. prze-
stępczości białych kołnierzyków (zarówno jako obrońca jak i pełnomocnik 
oskarżycieli posiłkowych, subsydiarnych) spowodowały, że autor podjął się 
tego wyzwania. 

Można bowiem zaryzykować postawienie trzech tez. Po pierwsze, odpowie-
dzialności karnej menadżerów, literatura prawa karnego poświęca niedostatecz-
ną uwagę w stosunku do skali i skomplikowania problematyki; zagadnieniem 
tym zresztą zajmuje się dosyć ograniczony krąg karnistów. Po drugie, zbyt czę-
sto, i to zarówno w sferze nauki, jak i praktyki, zapominamy o tym, że system 
prawa i obrót prawny są jednością. Nie można rozpatrywać zagadnień odpowie-
dzialności karnej menadżerów w oderwaniu od przepisów prawa spółek i prawa 
cywilnego oraz zasad ekonomii. Niestety, doświadczenie wskazuje, że często 
tak się dzieje. Po trzecie, przestępstwa menadżerskie bardzo często są przestęp-
stwami blankietowymi. Analiza i prawidłowa wykładnia przepisów karnych 
nie może więc w ich przypadku obyć się bez znajomości prawa spółek, prawa 
publicznego gospodarczego czy niekiedy prawa zobowiązań lub postępowania 
cywilnego.

Powyższe doświadczenia przesądziły o podjęciu przez autora próby opra-
cowania komentarza do przepisów o odpowiedzialności karnej menadżerów, 
determinując jego formę jako komentarza nastawionego przede wszystkim na 
ukazanie zagadnień praktycznych i związków zachodzących pomiędzy przepi-
sami prawa karnego, a przepisami i praktyką stosowania norm innych dziedzin 
prawa. W związku z tym, komentarz jest skierowany głównie do praktyków 
prawa: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów, cho-
ciaż ze względu na położenie nacisku na związki różnych dziedzin prawa, być 
może (autor w każdym razie taką żywi nadzieję) zainteresuje on i przedstawi-
cieli nauki prawa karnego. Autor starał się wyjść też poza ramy hermetycz-
nego języka prawniczego (stąd całkowity lub niemal całkowity brak paremii 
łacińskich, w których lubuje się często nauka prawa i orzecznictwo niektórych 
sądów wyższego rzędu), aby z łatwością mogły z tego komentarza skorzystać te 
osoby, których w najszerszym stopniu on dotyczy, a mianowicie menadżerowie. 
Powyższe nastawienie na praktykę spowodowało również, że autor starał się 
oprzeć komentarz w jak najszerszym stopniu na wypowiedziach orzecznictwa, 
co w konsekwencji spowodowało ograniczenie odwołań do poglądów doktryny.
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Komentarz został skonstruowany w następujący sposób: część A stanowi 
klasyczny, ale maksymalnie skrócony komentarz do przepisów karnych róż-
nych aktów normatywnych; część B jest opisowym rozwinięciem komentarza 
z części A. Dodatkowo, część A zawiera odesłania do odpowiednich rozdziałów 
części B.

Kończąc, chcę podziękować mojej Ukochanej Żonie, która, w trudnym i nad-
zwyczaj pracowitym dla mnie okresie, wsparła mnie maksymalnie, aby książka 
ta mogła ujrzeć światło dzienne.
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