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Przedmowa
Komentarz ten jest zmienioną i uzupełnioną wersją poprzednich 3 komentarzy wydanych w 2015 r.,
w 2017 r. oraz w 2018 r. i nadal jest oparty na obszernym Komentarzu do Kodeksu karnego, wydanym
i często aktualizowanym w formie elektronicznej [R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Legalis].
Jego wydanie jest uzasadnione przede wszystkim zmianami Kodeksu karnego po oddaniu do rąk
czytelników komentarza z 2018 r. oraz wydaniem lub zmianą innych ustaw, mających znaczenie dla
wykładni przepisów tego Kodeksu, a także powstaniem opracowań monograficznych i przyczynkarskich
oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, które mają istotne znaczenie dla wykładni
poszczególnych przepisów.
Zostały uwzględnione zmiany wprowadzone m.in. ustawą z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2128); ustawą
z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568); ustawą z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw
w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r.
poz. 875) i ustawą z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu
w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).
Autorami komentarza są pracownicy naukowi kilku ośrodków naukowych, posiadający ugruntowaną
pozycję w nauce prawa karnego, zwłaszcza w tych jej obszarach, które komentują oraz wybitni praktycy
podstawowych zawodów prawniczych. Daje to gwarancję wysokiego poziomu opracowanych tez pod
względem teoretycznym oraz o dużej przydatności praktycznej.
O ile komentarz w formie elektronicznej zawiera wiele rozważań dogmatycznych, o tyle opracowanie
to ukierunkowane jest na wskazanie rozwiązań problemów występujących w praktyce. Taka jest przecież
funkcja komentarzy; mają być pomocne przede wszystkim praktykom.
Poszczególne tezy są oparte na dotychczasowym bogatym dorobku doktryny i judykatury. To ostatnie
jest szeroko powoływane, czasami in extenso. Zainteresowani poznaniem szerszego uzasadnienia postawionych tez mogą sięgnąć do wersji elektronicznej Komentarza, gdyż w obu opracowaniach biorą udział
z reguły ci sami Autorzy. Możliwość skorzystania z wersji elektronicznej pozwoliła na znaczne zredukowanie rozważań stricte dogmatycznych i skoncentrowanie się na kwestiach pragmatycznych. Nie oznacza
to, że nie ma w nim pogłębionych rozważań teoretycznych, są one ale tylko co do zagadnień szczególnie
ważnych z praktycznego punktu widzenia. Dzięki temu powstał Komentarz nie za obszerny, ale i nie
lakoniczny, taki, w którym zostały wyjaśnione pojawiające się wątpliwości w sposób w miarę jasny i stanowczy. Należy – ze względu na objętość – do tzw. komentarzy średnich, które są najwyżej cenione przez
praktyków.
Komentarz ten ma wypełnić lukę powstałą w segmencie komentarzy, jaką jest brak komentarza średnich
rozmiarów, w którym byłyby zawarte wyjaśnienia rodzących się wątpliwości ze stosunkowo niedużym
uzasadnieniem prawnym.
Założeniem Autorów i Wydawnictwa było stworzenie Komentarza, w którym będzie można znaleźć
rozwiązanie każdego problemu, przed którym staną praktycy. Główną jego ideą było takie jego opracowanie, by nie miała do niego zastosowania rozpowszechniona formuła, że tam gdzie zaczyna się problem,
kończy się komentarz.
Formułując poszczególne tezy nie ograniczono się wyłącznie do wskazania właściwej interpretacji
komentowanego przepisu, ale podano też, w miarę w syntetycznej formie, argumentację mającą za nią
przemawiać, z odwołaniem się do poglądów doktryny i orzecznictwa. Dzięki temu Komentarz, poza
warstwą pragmatyczną, zawiera rozważania, niekiedy pogłębione, o charakterze teoretycznym, przez co
wnosi także istotny wkład w rozwój prawa karnego, wzbogacając go o nowe i istotne elementy. Tym
samym jego adresatami są nie tylko praktycy, ale i teoretycy prawa karnego.
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Przedmowa
W Komentarzu w każdym rozdziale zamieszczony jest wykaz literatury, obejmujący nie tylko pozycje
cytowane w nim, ale także inne publikacje mające ważne znaczenie dla komentowanego przepisu. Dzięki
temu stanowi on ważne źródło informacji bibliograficznej. Uczyniono tak dlatego, by ułatwić dotarcie
do konkretnego opracowania naukowego osobom zamierzających wzbogacić argumentację za przyjęciem
określonego poglądu prawnego. Może ona być szczególnie przydatna przy sporządzaniu pism procesowych, w których istotne są problemy prawne, a nie faktyczne, np. kasacji lub wniosku o wznowienie
postępowania.
prof. dr hab. Ryszard A. Stefański
Warszawa, wrzesień 2020 r.
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