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PrzedmowaPrzedmowaPrawo karne skarbowe obejmuje swoim zakresem całokształt ustawo-
dawstwa karnego skarbowego, które najszerzej wyraża Kodeks karny skarbo-
wy, ale na które składa się również szeroko rozumiane prawo finansowe,
w tym prawo dewizowe, celne i podatkowe.

Przedmiotem ochrony prawa karnego skarbowego, mówiąc najogólniej,
jest interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego,
a od dnia 1.5.2004 r. także budżetu Wspólnot Europejskich.

Zważyć jednak należy, że przepisy prawa karnego skarbowego ustana-
wiają nie tylko zasady odpowiedzialności i zasady karania za przestępstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe, ale także określają reguły i przebieg po-
stępowania przed organami dochodzenia, w tym finansowymi organami do-
chodzenia, funkcjonującymi na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.

Niniejsza praca poświęcona jest ewolucji przepisów procesowych pra-
wa karnego skarbowego, z tym że szczegółowej analizie naukowej zostały
poddane przedmiotowe przepisy w obowiązującym Kodeksie karnym skar-
bowym z uwzględnieniem regulacji stanowionych przez uchyloną Ustawę
karną skarbową z 1971 r. (zwaną dalej Ustawa karna skarbowa albo UKS).

Zasadniczym zamierzeniem było zatem przeprowadzenie badań nad pro-
cesem karnym skarbowym, z jednoczesnym wykazaniem zmian systemo-
wych, funkcjonalnych, czy też techniczno-legislacyjnych, jakie wprowadził
w tym zakresie Kodeks karny skarbowy w stosunku do stanu prawnego obo-
wiązującego w przepisach Ustawy karnej skarbowej.

Takie założenia pozwoliły na stworzenie kompleksowej analizy ewolucji
instytucji procesowych, z jednej strony przyjmującej za przedmiot badań
przepisy Ustawy karnej skarbowej o postępowaniu karnym skarbowym,
w znacznym stopniu odbiegające od prawnych standardów zarówno polskie-
go, jak i międzynarodowego systemu prawnego, z drugiej zaś uregulowania
prawne Kodeksu karnego skarbowego odpowiadające zasadom demokra-
tycznego państwa prawnego dotyczące postępowania w sprawach o prze-
stępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Jakkolwiek Ustawa karna skarbowa, mimo licznych zmian nowelizacyj-
nych, nie odpowiadała w pełni, w końcowym okresie obowiązywania sta-
wianym jej potrzebom, to jednak unormowania w niej zawarte, są niekiedy
tożsame z przepisami, czy instytucjami obowiązującymi obecnie. Umożliwia
to skorzystanie z wypowiedzianych w czasie obowiązywania tych regulacji

IX



poglądów prawnych zawartych zarówno w literaturze fachowej, jak również
orzecznictwie.

Swym zakresem niniejsze opracowanie obejmuje przepisy procesowe
prawa karnego skarbowego, materialne, ale tylko w takim zakresie, w ja-
kim należy je połączyć z niektórymi instytucjami o charakterze mieszanym,
tj. materialnoprocesowym, jak również stosowane odpowiednio przepisy
Kodeksu postępowania karnego.

Punktem wyjścia i zasadniczym przedmiotem badań naukowych jest ewo-
lucja procesu karnego skarbowego ze szczególnym uwzględnieniem stanu
obecnego.

Badania te obejmują przede wszystkim szereg zagadnień ogólnych, które
dotyczą tak ważnych kwestii, jak: podstawa normatywna, przedmiot procesu
i zasady procesowe, podsądność sprawy karnej skarbowej, właściwość orga-
nu procesowego, organy procesowe, strony i ich procesowi przedstawiciele,
zagadnienia dowodowe oraz stosowanie środków przymusu z udziałem fi-
nansowego organu dochodzenia w sprawach karnych skarbowych.

Dalsza analiza naukowa poświęcona została postępowaniu przygotowaw-
czemu w relacji do następujących kwestii, jak: cele i zadania postępowania
przygotowawczego, formy postępowania przygotowawczego, wszczęcie po-
stępowania przygotowawczego i sporządzenie postanowienia o przedsta-
wieniu zarzutów, charakterystyka współpracy finansowych organów docho-
dzenia z Policją jako niefinansowym organem dochodzenia w postępowaniu
przygotowawczym w sprawach karnych skarbowych, formy zakończenia
postępowania przygotowawczego, nadzór nad postępowaniem przygoto-
wawczym.

Następne badania naukowe traktują o pociągnięciu do odpowiedzial-
ności za zgodą sprawcy i zawierają analizę postępowania mandatowego oraz
zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.

W pracy ujęty jest także przebieg postępowania przed sądem pierwszej
instancji, system kontroli orzeczeń oraz postępowania szczególne.

Obszerne rozważania naukowe w tym zakresie pozwoliły na wskazanie
zarówno uchylonych, jak i obowiązujących obecnie rozwiązań procesowych,
z wyraźnym podkreśleniem zmian systemowych, funkcjonalnych i technicz-
no-legislacyjnych.

W zakresie zmian systemowych regulacje Kodeksu karnego skarbowego
prowadzą do maksymalnego zintegrowania przepisów procesowych prawa
karnego skarbowego z podstawowymi rozwiązaniami systemowymi Kodek-
su postępowania karnego. Oczywiście zachowano rzeczowo uzasadnione
odrębności karnoskarbowe, jako refleks specjalnych zadań w zakresie zwal-
czania przez swoiste, wyspecjalizowane organy dochodzenia przestępstw
skarbowych i wykroczeń skarbowych. Kodeks karny skarbowy przyjmuje za-
tem poprzez regułę subsydiarności z art. 113 § 1 KKS generalną zasadę, że

X

Przedmowa



w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skar-
bowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Jest to zatem zmiana w stosunku do założenia poprzedniego, a odno-
szącego się do postępowania przygotowawczego, że procesowa część Usta-
wy karnej skarbowej ma charakter autonomiczny, a przepisy Kodeksu postę-
powania karnego stosuje się tylko wtedy, gdy Ustawa karna skarbowa tak
stanowi. Natomiast zakres stosowania reguły subsydiarności ulega rozszerze-
niu, gdyż według Ustawy karnej skarbowej odnosiła się tylko do postępowa-
nia przed sądem, a Kodeks karny skarbowy obejmuje nią całe postępowanie
w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Inne odstępstwa karne skarbowe (omówione w pracy przy analizie nau-
kowej poszczególnych instytucji prawnych) dotyczą organów dochodze-
nia, organów oskarżycielskich oraz poszczególnych stron, jakie mogą poja-
wić się w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe w związku z instytucjami odpowiedzialności posiłkowej i inter-
wencji. Szczególna regulacja odnosi się również do instytucji zabezpieczenia
majątkowego.

Jako zmianę systemową należy uznać także zerwanie z modelem czysto
biurokratycznym postępowania karnego skarbowego i przyjęcie zasady
sądowego orzekania we wszystkich sprawach o przestępstwa skarbowe i wy-
kroczenia skarbowe.

Wejście w życie Kodeksu karnego skarbowego oznaczało bowiem nie tyl-
ko stworzenie nowego, kompleksowego aktu prawnego, ale przede wszyst-
kim było wielkim przełomem w historii prawa karnego skarbowego. Ozna-
czało, iż po raz pierwszy od 70 lat wyłączono całkowicie kompetencję finan-
sowych organów orzekających pierwszej instancji (urząd skarbowy, urząd
celny) i finansowych organów orzekających drugiej instancji (izba skar-
bowa, Główny Urząd Ceł) od orzekania o winie i karze za przestępstwa skar-
bowe i wykroczenia skarbowe zagrożone wyłącznie karą grzywny. Obecnie
także i te sprawy są prowadzone przez niezawisłe sądy karne zgodnie z zasa-
dami nullum crimen sine iudicio i nullum poena sine iudicio.

Do zmian o charakterze funkcjonalnym należą regulacje prawne m.in.
stwarzające szersze możliwości zaniechania ukarania sprawcy przestępstwa
skarbowego lub wykroczenia skarbowego, jeżeli podejmie on stosowne czyn-
ności zmierzające do wyrównania uszczerbku finansowego.

Kodeks karny skarbowy jest zasadniczo aktem prawnym o niewielkiej
objętości, na który składa się około 191 artykułów, podzielonych na trzy
tytuły odnoszące się do części materialnej, procesowej i wykonawczej prawa
karnego skarbowego. Ta okoliczność, jak również fakt wyodrębnienia zarów-
no w części materialnoprawnej, jak i w części formalnoprawnej rozdziału
– „przepisy wstępne”, przyczynił się do stworzenia stosunkowo przejrzyste-
go i harmonijnego aktu prawnego.

XI

Przedmowa



Należy zauważyć, że cechą charakterystyczną tej dziedziny prawa jest to,
że przepisy procesowe nie tworzą odrębnej kodyfikacji, stanowiąc jedynie
pewną część zasadniczego aktu prawnego. Obecnie jest to tytuł II. Natomiast
część materialna prawa karnego skarbowego znajduje się w ramach tytułu I
Kodeksu karnego skarbowego, a część wykonawcza w obrębie tytułu III.

Zakres rozważań niniejszego opracowania obejmuje zagadnienia doty-
czące problematyki postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe
i wykroczenia skarbowe w kontekście zmian wprowadzonych po przystąpie-
niu Polski do Wspólnot Europejskich, jak również przewidywanych w nowe-
lizacji ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych
innych ustaw, opracowanej przez Zespół do Spraw Nowelizacji Kodeksu kar-
nego skarbowego przy Ministrze Sprawiedliwości1.

W koniecznym dla charakteru pracy zakresie ukazane zostały niezgod-
ności i niespójności merytoryczne, czy terminologiczne, do których doszło
z uwagi na opóźnienie w pracach nad projektem nowelizacji Kodeksu karne-
go skarbowego, która jest wymagana z uwagi na potrzebę dostosowania tego
aktu prawnego do regulacji prawnych odnoszących się do powszechnego
procesu karnego obowiązujących od 1 lipca 2003 r.

Pomimo że książka stanowi monografię dotyczącą ewolucji przepisów
procesowych i związanych z nimi instytucji prawa karnego skarbowego,
zważywszy na poruszany zakres zagadnień i wielokrotne odniesienie do
orzecznictwa, pozwala oddać zarówno teoretyczną, jak i praktyczną stronę
problemu.

Teoretyczna strona problemu została w znacznym stopniu oparta na
opracowaniach naukowych autorytetów z zakresu prawa karnego powszech-
nego sensu largo oraz prawa karnego skarbowego z uwzględnieniem tez za-
wartych w uzasadnieniu rządowym do Kodeksu karnego skarbowego (Ko-
deks karny skarbowy „Nowa kodyfikacja karna” Zeszyt Nr 25 ,Wydawnictwo
Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 1999).

Praktyczne aspekty objętej analizą materii, zostały oparte na spostrze-
żeniach, doświadczeniu i wynikach badań naukowych przeprowadzonych
przez autora.

Grzegorz Skowronek
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1 W niniejszym opracowaniu autor pusługuje się pomocniczo Rządowym projek-
tem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw,
wraz z uzasadnieniem.




