PRZEDMOWA

Po kilku latach prowadzenia wyk³adów z prawa karnego skarbowego zdecydowa³yœmy
siê opracowaæ skrypt do tego przedmiotu, który stanowi³by odpowiedŸ na potrzeby sygnalizowane przez naszych S³uchaczy. Prawo karne skarbowe jest na studiach prawniczych jednym z wielu przedmiotów do wyboru. Z roku na rok studenci wybieraj¹ ten przedmiot coraz
czêœciej. Jednak tylko nieliczni studiuj¹ tajniki prawa karnego skarbowego dog³êbnie,
a i wówczas – interesuj¹ ich wybrane zagadnienia. Wiêkszoœæ naszych S³uchaczy decyduje
siê na kurs prawa karnego skarbowego, gdy¿ przepisy Kodeksu karnego skarbowego s¹
przedmiotem pytañ na aplikacje prawnicze. Od wyk³adowcy oczekuj¹ syntetycznej prezentacji norm prawa karnego skarbowego ze szczególnym akcentem na te rozwi¹zania, które ró¿ni¹ materialne i procesowe prawo karne skarbowe od szeroko rozumianego – materialnego
i procesowego – prawa karnego powszechnego. Takie same oczekiwania maj¹ wobec pomocy
naukowych. Pisz¹c skrypt „Prawo karne skarbowe” postanowi³yœmy wyjœæ naprzeciw
w³aœnie tym oczekiwaniom – stara³yœmy siê opracowaæ „wyk³ad na piœmie”, który w pewnej
mierze musia³ ró¿niæ siê od wyk³adu, gdy¿ takie s¹ prawa tekstu pisanego.
Podzia³ treœci w skrypcie odpowiada systematyce Kodeksu karnego skarbowego. Taki podzia³ przyjmujemy te¿ na wyk³adach i nasze doœwiadczenia wskazuj¹, ¿e sprawdza siê najlepiej. Zarówno w trakcie wyk³adów, jak i w skrypcie ograniczamy siê do sygnalizacji kwestii
wywo³uj¹cych rozbie¿noœci w doktrynie oraz orzecznictwie, rozszerzaj¹c jedynie najczêœciej
przyjmowane interpretacje. Zawsze konsekwentnie staramy siê prezentowaæ nasze stanowisko w spornej kwestii. W stosunku do prowadzonych przez nas wyk³adów skrypt zawiera
znacznie rozszerzon¹ analizê przepisów Czêœci szczególnej Kodeksu karnego skarbowego.
Zdecydowa³yœmy siê zawrzeæ w niej podstawow¹ charakterystykê wszystkich przestêpstw
i wykroczeñ skarbowych, podczas gdy na wyk³adach ograniczamy ten modu³ do analizy wybranych typizacji.
Naszym za³o¿eniem by³a kompleksowa i maksymalnie przejrzysta, syntetyczna prezentacja bardzo z³o¿onej i zawi³ej problematyki materii i procedury karnoskarbowej. Chcia³ybyœmy, ¿eby skrypt stanowi³ pomoc dla studentów (nie tylko prawa), absolwentów studiów
prawniczych przygotowuj¹cych siê do egzaminów na aplikacje, aplikantów oraz wszystkich
którzy potrzebuj¹ uzyskaæ podstawow¹ wiedzê z zakresu prawa karnego skarbowego i ewentualne wskazówki, co do sposobów jej rozszerzenia i pog³êbienia. Pañstwa ocenie pozostawiamy, na ile uda³o siê nam zrealizowaæ te za³o¿enia.
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