
Kodeks karny. Tom II.
Część szczególna.
Komentarz do
art. 117-221
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Przedmowa

Prezentowane wydanie Komentarza do fragmentu Części szczególnej (art. 117–221 KK)
powstaje po ponad 5 latach od poprzedniej publikacji. To dość, by w warunkach polskiej
legislacji doszło do wielu zmian w tym obszarze. Niemniej najistotniejsze stało się uchwalenie
ustawy z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2600 ze zm.). Jest to proponowana od dawna systemowa nowelizacja,
której zasadniczym celem jest zwiększenie stopnia punitywności prawa karnego, ograniczenie
samodzielności kognicji orzeczniczej sądów na rzecz interesu organów ścigania oraz poszerzenie
pola kryminalizacji. Ocena tych zmian – poza przypadkami przepisów w sposób oczywisty
niezgodnych z Konstytucją RP – musi być jednoznacznie krytyczna. Z naukowego punktu
widzenia nie istnieją racjonalne przesłanki do uchwalenia zmian w zaproponowanym brzmieniu.
W części szczególnej, która jest przedmiotem uwag zawartych w dwóch tomach Komentarza,
znajdują się przede wszystkim przepisy wynikowe, modyfikujące zagrożenia ustawowe, jak
również punktowe zmiany w zakresie typów czynów zabronionych.

W Komentarzu zaprezentowano uwagi do przepisów obowiązujących przed wejściem w życie
tej nowelizacji – co oczywiście ma znaczenie z perspektywy roli art. 4 KK – jak i po tym
momencie. Dodatkowo uwzględniono zmiany w typach czynów zabronionych (art. 156, 156a
i 191a KK) w związku z ustawą z 13.1.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2680) przeniesiono termin wejścia
w życie zmian z ustawy z 7.7.2022 r. na dzień 1.10.2023 r. ze względu na brak spójności
z uchwaloną jednocześnie ze zmianami w KK nowelizacją KKW. Wszystko to wskazuje
na poważny brak jakości procesu legislacyjnego w regulacjach karnych.

Jak zawsze zadaniem osób przygotowujących komentarz do obowiązujących przepisów
jest zaproponowanie wykładni odwołującej się do kryteriów rozumowania, które doprowadzą
do sensownej ich racjonalizacji, na ile to oczywiście jest w obecnych warunkach możliwe.
Staraliśmy się sprostać tym wymogom.

Zmianie uległ również zespół autorski. Do Komentarza dołączyli: dr hab. Patrycja Grzebyk
(UW) oraz dr hab. Tomasz Sroka (UJ), oferując opracowania o wyjątkowo wysokiej jakości.

Michał Królikowski, Robert Zawłocki
Warszawa, luty 2023 r.
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