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SŁOWO WSTĘPNE

Prawo karne skarbowe należy do tych dziedzin prawa karnego sensu largo, 
które nie spotkały się jeszcze z należytym zainteresowaniem doktryny. Mimo że 
na rynku wydawniczym w ostatnim czasie pojawią się nowe komentarze oraz 
podręczniki, to jednak należy zauważyć, że w dalszym ciągu wiele instytucji 
charakterystycznych dla prawa karnego skarbowego nie zostało poddanych 
dogłębnej analizie. Pomimo blisko stuletniej tradycji polskiego prawa karnego 
skarbowego i upływu 20 lat od wejścia w życie Kodeksu karnego skarbowego 
zauważalny jest brak szczegółowych opracowań o charakterze monografi cz-
nym, systemowym czy nawet przybierających formę leksykonu. Autor, mając 
na uwadze taki stan rzeczy, podjął próbę stworzenia leksykonu prawa karnego 
skarbowego. Jest to pierwsze opracowanie tego rodzaju odnoszące się do Ko-
deksu karnego skarbowego. 

Leksykon obejmuje 100 haseł. Oddana do rąk Czytelników publikacja nie 
stanowi wyczerpującego omówienia wszystkich pojęć prawa karnego skarbo-
wego. Obszerność problematyki prawa karnego skarbowego, na którą składają 
się zagadnienia materialnoprawne, procesowoprawne i wykonawczoprawne 
ich złożoność i wielopłaszczyznowość wykracza poza ramy wyznaczone przez 
Wydawnictwo C.H. Beck dla tego typu opracowania. Z tych względów w Lek-
sykonie położono nacisk na pojęcia związane z zasadami odpowiedzialności 
karnej za przestępstwo skarbowe, zasadami odpowiedzialności za wykroczenie 
skarbowe oraz z zasadami karania za przestępstwo skarbowe i wykroczenie 
skarbowe. Poza zakresem Leksykonu pozostały typizacje przewidziane w Czę-
ści szczególnej KKS. Założeniem leżącym u podstaw tego opracowania było 
nadanie mu względnej aktualności. Powiązanie przepisów Części szczególnej 
KK z niestabilnymi przepisami prawa fi nansowego uniemożliwia zachowanie 
tak przyjętego założenia. W zakresie procesowego prawa karnego skarbowego 
zwrócono uwagę na wybrane, charakterystyczne instytucje związane z tym ob-
szarem prawa karnego skarbowego. Elementy wykonawczego prawa karnego 
skarbowego uwzględnione zostały przy omówieniu poszczególnych instytucji. 

Dokonując wyboru instytucji poddanych omówieniu, starano się uwzględ-
nić te, które są charakterystyczne dla prawa karnego skarbowego na tle prawa 
karnego powszechnego i prawa wykroczeń i świadczą o odrębności prawa kar-
nego skarbowego, jak również takie, które – mimo że znane są prawu karnemu 
powszechnemu i prawu wykroczeń – zostały ukształtowane w prawie karnym 
skarbowym w sposób odmienny. W odniesieniu do niektórych instytucji prawa 
karnego skarbowego, Autor nadał im nazwy, które dotychczas nie występowały 
w literaturze przedmiotu. 

Leksykon nie jest formą komentarza ani podręcznika. Stąd poddając omówie-
niu daną instytucję prawa karnego skarbowego, starano się omówić ją w spo-



SŁOWO WSTĘPNE

X

sób jak najbardziej syntetyczny. Większość poddanych omówieniu instytucji 
jest tematem na obszerne opracowania o charakterze monografi cznym czy stu-
dia o charakterze artykułowym. Dokonując analizy danej instytucji starano się 
zwrócić uwagę na specyfi kę prawa karnego skarbowego jako szczególnej dzie-
dziny prawa karnego powszechnego. W tym zakresie zwrócono uwagę na ory-
ginalność danej konstrukcji, zasadność takiego jej ukształtowania, jak również 
dystynkcje na tle prawa karnego powszechnego i prawa wykroczeń. W części 
omówionych instytucji zwrócono także uwagę na ich ewolucję, począwszy od 
pierwszej ustawy karnej skarbowej z 1926 r. Stąd niektóre instytucje zostały 
omówione obszerniej niż pozostałe. Omawiając daną instytucję zrezygnowano 
z prezentacji różnic w sposobie jej postrzegania, jakie prezentowane są w dok-
trynie czy orzecznictwie. Przy tak przyjętym stanowisku dążono do wyekspo-
nowania jednolitej, spójnej oceny kształtu wszystkich opracowanych instytucji. 
Leksykon nie zawiera postulatów de lege ferenda. 

W Leksykonie wykorzystano podstawową literaturę z zakresu prawa karne-
go skarbowego. Nie ma ona charakteru wyczerpującego. Dotyczy to zarówno li-
teratury powstałej na tle poprzednio obowiązujących (przed Kodeksem karnym 
skarbowym) aktów prawnych, jak również literatury powstałej na tle Kodeksu 
karnego skarbowego. 

Adresatami Leksykonu są zasadniczo studenci kierunków prawo i admini-
stracja oraz aplikanci aplikacji prawniczych. Niewątpliwie publikacja może być 
również wykorzystywana przez wszystkich tych, którzy w życiu zawodowym 
zajmują się problematyką prawa karnego skarbowego i oczekują przybliżenia 
instytucji prawa karnego skarbowego. 

Serdeczne podziękowania chciałbym złożyć recenzentowi tej publikacji Pani 
dr hab. Ewie Kruk, prof. UMCS, jak również Pani Prof. dr hab. Hannie Paluszkie-
wicz – Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogór-
skiego za okazaną życzliwość i pomoc.

Warszawa, lipiec 2020 r.  dr Olaf Włodkowski
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