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Przedmowa

Prezentujemy Czytelnikowi piąte już wydanie Komentarza do Kodeksu karnego. Pierwotnie
jego przygotowanie podyktowane było zamiarem stworzenia opracowania, według przedyskuto-
wanych i wspólnych założeń, przez grupę naukowców łączących prace badawcze z praktyką lub
procesem legislacyjnym, a związanych z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce. Chcieliśmy,
aby Komentarz był platformą komunikacji między tymi autorami, co ma służyć ujednolicaniu
rozumienia prawa karnego w procesie jego stosowania w kraju. Wydaje się, że zamiar ten został
w pełni zrealizowany. Powstał bowiem Komentarz opracowany przez grupę wielu badaczy z całej
Polski, który został bardzo przychylnie przyjęty przez jego docelowych odbiorców, tj. teoretyków
i praktyków prawa karnego.

Komentarz ma charakter systemowy, zakłada konieczność interpretacji przepisów prawa
karnego w kontekście wzorców konstytucyjnych, regulacji unijnych i zwiększającego stopień
skomplikowania wielowątkowego aparatu interpretacyjnego. Z tego powodu tom poświęcony
zasadom odpowiedzialności i środkom reakcji prawnokarnej zawiera materiał prawnoporównaw-
czy, ukazanie genezy kształtowania się instytucji i bogate odniesienia do orzecznictwa sądów
apelacyjnych, Sądu Najwyższego oraz trybunałów.

Obecne wydanie zostało przygotowane w szczególnym momencie, tj. po istotnych noweli-
zacjach prawa karnego w roku 2020 i 2021 związanych z pandemią COVID-19. W wyniku
tych zmian, często niespójnych, podyktowanych względami populistycznymi i doraźnymi celami
politycznymi, powstało wiele wątpliwości interpretacyjnych, które staraliśmy się wyjaśniać
w sposób systemowy. Jest to zadanie coraz trudniejsze, zwłaszcza w kontekście częstych
nowelizacji o niskiej jakości merytorycznej. Pozwala to wyrazić troskę już nie tylko o racjonalne
stosowanie prawa karnego przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, lecz również
o właściwe zabezpieczenie praw obywateli. W każdym razie nadrzędnym celem autorów jest
optymalna racjonalizacja obowiązującego prawa karnego przy jednoczesnym pełnym uwzględ-
nieniu standardów demokratycznego państwa prawnego.
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