
Przedmowa

Od ostatniego (trzeciego) wydania tego Komentarza nie minęły jeszcze
2 lata, jednak w obecnych naszych realiach jest to okres wystarczający do
znacznej dezaktualizacji tego opracowania. Poprzednie jego wydania no-
siły daty 2007, 2014, 2016, z czego widać, że tempo zmian normatywnych
narasta i za tym musi nadążać Komentarz. W istocie rzeczy karniści (dok-
tryna), podkreślając zawsze walory stabilizacji prawa karnego, nigdy nie
uznawali niezmienności ustaw karnych za wartość absolutną, samą w sobie.
Natomiast historia Kodeksu karnego z 1997 r. oraz Kodeksu karnego
skarbowego, przejawiająca się w lawinowo następujących nowelizacjach
wprawia w zakłopotanie. Łatwość, z jaką można dokonywać kolejnych,
wielokrotnych nowelizacji kodeksów karnych jest zaraźliwa i de facto nie
ma barw partyjnych. W tej sytuacji nie da się już odbudować powagi
i autorytetu stabilnego, skodyfikowanego prawa karnego. Destabilizacja
prawa ustawowego powoduje zakłócanie spójności i racjonalności prawa
karnego jako systemu, narastanie kazuistyki, komplikowanie przepisów,
trudności w dydaktyce prawa karnego, niechęć i dystansowanie się
środowiska naukowego i przesunięcie punktu ciężkości na prawo sądowe,
które staje się gwarantem jego racjonalności, ale realizowanej nieraz wbrew
woli ustawodawcy, na zasadzie tzw. kreatywnej wykładni prawa. Zatem
pogłębione umiejętności interpretacji i stosowania prawa jawią się jako
swoista broń np. przeciwko skutkom tzw. populizmu penalnego. W takiej
sytuacji naturalnym partnerem i sprzymierzeńcem sądów staje się doktryna
prawa karnego.

Zadanie komentatorów przy takiej, jak obserwujemy, aktywności
ustawodawcy nie jest łatwe. W niniejszym Komentarzu powstrzymujemy
się od ocen dotyczących potrzeby i kierunku wprowadzanych wciąż
zmian normatywnych. Kierunek jest wciąż ten sam – wprowadzanie
kolejnych, nowych typów czynów zabronionych, coraz większa kazuistyka
oraz zaostrzanie surowości sankcji karnej. Jeżeli ustawodawca sądzi,
że przyczyny przestępczości, w tym także skarbowej tkwią w różnego
rodzaju niedostatkach prawa karnego, to z takim poglądem trudno
dyskutować. To nie oznacza, że ocena poszczególnych zmian jest taka

IX



Przedmowa

sama. W tym Komentarzu nie znajdzie się jednak odpowiedzi na pytanie,
jak doktryna przyjmuje wprowadzane nieustannie zmiany. Wystarcza, że
przyjmuje je do wiadomości. Zresztą ustawodawca karny przy tego typu
technice legislacyjnej, jaka stosowana jest w KKS często jest bez wyjścia
i musi dokonywać w tym kodeksie zmian, aby dostosować go do prawa
podatkowego, celnego, dewizowego i hazardowego, gdzie aktywność
ustawodawcza dopiero jest imponująca, zwłaszcza gdy chodzi o prawo
podatkowe, w którym jak pamięcią sięgnąć trwa nieustanna jego reforma.

Stąd zadaniem niniejszego Komentarza jest przede wszystkim uchwyce-
nie rozlicznych interdyscyplinarnych powiązań prawa karnego skarbowego
z prawem karnym powszechnym z jednej oraz prawem finansowym
z drugiej strony, a także wskazanie na możliwe sposoby interpretacji
przepisów KKS.

Tradycyjnie już Autorzy podzielili sie problematyką materialnoprawną
(Leszek Wilk) oraz procesową i wykonawczą (Jarosław Zagrodnik).

Oddając do rąk Czytelników kolejną wersję niniejszego Komentarza,
przychodzi na myśl jeszcze taka oto refleksja: zakres zmian w kolejnych
nowelizacjach KKS był różny. Były takie, które dotyczyły jednego tylko
przepisu, jednak przeważały nowelizacje znacznie szersze; niektóre z nich
doktryna określa mianem „częściowych rekodyfikacji”. Ich nakładanie
się na siebie, sumowanie zmian następujących lawinowo i w tempie
narastającym skłania do wniosku, że chociaż formalnie jest to nadal ten
sam akt prawny, to de facto jest to już inna kodyfikacja, której kształt
nieustannie się zmienia. Zwłaszcza część szczególna KKS już prawie
w ogóle nie przypomina początkowych wersji tego kodeksu, a trzeba
przecież pamiętać, że jego przepisy są w większości niesamodzielne
i wymagają powiązania z powszechnym prawem karnym (materialnym,
procesowym i wykonawczym) oraz prawem podatkowym, celnym, dewizo-
wym i hazardowym, gdzie zmiany mają jeszcze szybsze tempo. W obliczu
nieustannych zmian KPK, na których zasadza się normatywna konstrukcja
procesu karnego skarbowego, poświęcona jej regulacja prawna wprost
diametralnie różni się od tego, co przewidywały przepisy KKS zaledwie
przed kilku laty.

Dlatego można postawić pytanie – czy pracując nieustannie nad
niniejszym Komentarzem do KKS, tworzymy kolejne jego wydania,
czy też może nowe komentarze, chociaż formalnie wciąż do tej samej
ustawy, uchwalonej 10.9.1999 r.? Granica pomiędzy tym, co jest tylko
„zaktualizowane” i „poprawione”, a tym, co jest już „nowe” jest oczywiście
płynna. Tym niemniej to Autorzy niniejszego opracowania najlepiej
wiedzą, kiedy skala zmian i ich własny nakład twórczej pracy nad
dziełem przekraczają granice, w których można jeszcze mówić o kolejnych
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wydaniach dzieła, a kiedy powstaje już de facto dzieło nowe. W naszym
odczuciu te granice zostały już przekroczone. Jest to, także w karnistyce,
signum temporis.

Leszek Wilk, Jarosław Zagrodnik
luty 2018 r.
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