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Tomasz Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Dom Wy
dawniczy ABC, Warszawa 2000.

Tomasz Grzegorczyk, profesor zw. dr hab. Uniwersytetu Łódzkiego 
oraz sędzia Sądu Najwyższego (w Izbie Karnej), jest czołowym autoryte
tem z zakresu procedury karnej, prawa karnego skarbowego i prawa 
wykroczeń. Opublikował ponad 200 prac naukowych, w tym m.in.: Ko
mentarz do kodeksu postępowania karnego (1998), Polskie postępowanie 
karne (wespół z J. Tylmanem, 1998, 1999), Komentarz do kodeksu postę
powania w sprawach o wykroczeniach (1995, 1999), Prawo wykroczeń 
(wespół z A. Gubińskim, 1995, 1996), Prawo dewizowe z praktycznym  
komentarzem (1996) i Prawo karne skarbowe. Zarys encyklopedyczny 
(1997).

Komentarz do kodeksu karnego skarbowego jest ukoronowaniem 
wieloletnich badań prof. Grzegorczyka, dotyczących rozmaitych aspek
tów części ogólnej i szczególnej prawa karnego skarbowego oraz postę
powania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. 
Komentarz ten przynosi oryginalne i profesjonalne ujęcie kodeksu kar
nego skarbowego, a równocześnie przedstawia współczesny stan badań 
i główne tematy obecnych dyskusji w doktrynie, oparte na szerokiej 
literaturze oraz orzecznictwie. Nie jest jednak podręcznikiem akade
mickim i zakłada wcześniejsze przygotowanie czytelnika. Autor nie sta
wiał sobie za cel rozstrzyganie sporów teoretycznych, starał się nato
miast wyjaśnić przepisy w sposób przystępny, który pomógłby w ich 
wykładni i stosowaniu.

Konwencja niniejszego komentarza zasadza się na podaniu obja
śnień natu ry  sem antycznej, uwag in terp re ta to rsk ich , wskazówek 
uogólniających, spostrzeżeń praktycznych i sygnalizacji licznych powią
zań wewnętrznych w ramach poszczególnych konstrukcji prawnych. 
Trudno byłoby w tym miejscu przekazać treść tego komentarza, zajmu
jącego stanowisko wobec zasadniczo wszystkich ważniejszych proble
mów i aktualnych tematów prawa karnego skarbowego. Wystarczy 
więc ograniczyć się do krótkiej charakterystyki zawartości pracy prof. 
T. Grzegorczyka.

Komentarz określa wyraźnie miejsce prawa karnego skarbowego w 
systemie prawnym jako szczególnej dziedziny prawa karnego, opartej na 
zasadach powszechnego prawa i procesu karnego, choć ze swoimi wyraź
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nie zaznaczonymi odrębnościami, wynikającymi przede wszystkim z ro
dzaju dobra chronionego przez przepisy karne tego kodeksu, tj. in tere
su finansowego państwa. Powiązania kodeksu z prawem karnym po
wszechnym powodują, iż przy stosowaniu jego norm można korzystać 
z dorobku doktryny prawa i procesu karnego oraz orzecznictwa w tym 
zakresie, poza sytuacjami dotyczącymi szczególnych unormowań skar
bowych. Wiele z nich zresztą zostało zmodyfikowanych, co wyraźnie 
uaktualnia poglądy w tej m aterii w orzecznictwie i piśmiennictwie pod 
rządem ustawy karnej skarbowej. Stąd też przy poszczególnych uwa
gach są odwołania i odesłania do doktryny i orzecznictwa Sądu Naj
wyższego z zakresu prawa i procesu karnego oraz piśmiennictwa 
i orzecznictwa karnego skarbowego.

Ścisłe powiązanie przepisów kodeksu z normami z różnych dziedzin 
prawa finansowego (tj. z prawem podatkowym, celnym, dewizowym czy 
loteryjnym) wymaga przy jego stosowaniu znajomości przepisów fmanso- 
woprawnych. W komentarzu przy uwagach odnoszących się do przepisów 
(części szczegółowej kodeksu karnego skarbowego) trafnie wskazano po
szczególne unormowania finansowe oraz podstawowe komentarze do 
tych ustaw.

Komentarz do kodeksu karnego skarbowego T. Grzegorczyka nie jest 
pozycją łatwą. Wymaga od czytelnika uprzedniej wiedzy z zakresu prawa 
karnego, prawa celnego, prawa dewizowego i prawa podatkowego. Jed
nak trud włożony w lekturę choćby wybranych fragmentów na pewno się 
opłaci. Komentarz ten daje czytelnikowi możliwość poznania całościowej 
wizji prawa karnego skarbowego oraz zorientowania się w obecnym sta
nie prawnym w tej materii. Adresowany jest głównie do osób zajmują
cych się problematyką podatków, teoretyków i praktyków, sędziów, pro
kuratorów, adwokatów, radców prawnych, urzędników skarbowych 
i celnych, a także do licznej rzeszy studentów i seminarzystów wyższych 
uczelni prawniczych i ekonomicznych, którzy specjalizują się w prawie 
karnym skarbowym. Autor w przystępny sposób wyjaśnia sporne proble
my, treści i znaczenie poszczególnych instytucji prawa karnego skarbo
wego, dotyczące sfery podatkowej, naruszenia obowiązków celnych i za
sad obrotu dewizowego. Omawiana praca daje możliwość dotarcia do 
aktualnego źródła informacji pierwszej jakości. Podsumowując powyższe 
spostrzeżenia, należy stwierdzić, że publikacja ta zasługuje na szczegól
ne zainteresowanie.
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