
IX

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”. Opracowania 
takie muszą mieć charakter praktyczny, co powinno determinować nie tylko za-
kres opracowania, ale i sposób przedstawienia zagadnień. 

Obecny komentarz jest już drugim wydaniem, jednak znaczna jego część 
musiała zostać opracowana od nowa. W okresie pomiędzy poszczególnymi wy-
daniami doszło bowiem do wielu modyfikacji przepisów. Przede wszystkim jed-
nak zwiększył się zakres penalizacji w sferze obrotu gospodarczego, co znajduje 
odzwierciedlenie w objętości opracowania.

Jak wskazywałem w przedmowie do pierwszego wydania, komentarz ten 
koncentruje się na praktyce – jest bowiem pisany przez praktyka dla praktyków. 
Praktyka adwokacka ma natomiast to do siebie, że każdy rok przynosi nowe 
doświadczenia zawodowe i te doświadczenia znajdują odzwierciedlenie w nie-
których tezach komentarza.

Nadal też ma on na celu skupienie się na powiązaniach różnych dziedzin 
i gałęzi prawa. Przestępczość menadżerska nie jest bowiem dziedziną typową 
dla karnistów. Wymaga ona podejścia interdyscyplinarnego – znajomości prawa 
cywilnego, prawa gospodarczego, procedury cywilnej i administracyjnej. Nie 
można też w niej abstrahować od zasad ekonomii oraz praktyki funkcjonowania 
obrotu gospodarczego. Braki wiedzy i doświadczenia w tych innych dziedzi-
nach wiedzy prowadzą często do niesłusznych oskarżeń, skazań lub przyjęcia 
niewłaściwej taktyki obrończej. 

Dlatego zadaniem, jakie postawiłem przed sobą przy opracowaniu komen-
tarza jest właśnie ukazanie tych związków oraz praktyki. Starałem się wyjść 
też poza ramy hermetycznego 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 do-
tyczy, a mianowicie menadżerowie. Powyższe nastawienie na praktykę spowo-
dowało również, że starałem się oprzeć również to wydanie komentarza w jak 
najszerszym stopniu na wypowiedziach orzecznictwa, co w konsekwencji spo-
wodowało ograniczenie odwołań do poglądów doktryny.

Komentarz został skonstruowany w następujący sposób: część A stanowi kla-
syczny, ale maksymalnie skrócony komentarz do przepisów karnych różnych ak-
tów normatywnych; część B jest opisowym rozwinięciem komentarza z części A. 
Dodatkowo, część A zawiera odesłania do odpowiednich rozdziałów części B.

Kończąc, chcę podziękować mojej Rodzinie, której znowu ukradłem należny 
jej czas, aby móc opracować kolejne wydanie tej książki.
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