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WSTÊP

Omówienie instytucji degresji karania wystêpuj¹cej na gruncie prawa karnego

skarbowego wymaga przede wszystkim okrelenia specyfiki tej ga³êzi prawa.
Prawo karne skarbowe stanowi bowiem bardzo wyspecjalizowan¹ dziedzinê prawa karnego, o autonomicznym charakterze, wyodrêbnion¹ przede wszystkim ze
wzglêdu na przedmiot ochrony  reguluj¹c¹ odpowiedzialnoæ karn¹ za czyny
godz¹ce w interes finansowy Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub Unii Europejskiej1. Powy¿szy katalog ma charakter zamkniêty, tj. ochronie podlega tylko interes finansowy powy¿szych podmiotów2.
Ze wzglêdu na przedmiot ochrony prawo karne skarbowe jest cile powi¹zane z innymi ga³êziami prawa, przede wszystkim: podatkowym, celnym, dewizowym czy te¿ hazardowym. Ponadto powi¹zane jest z innymi ga³êziami prawa,
o charakterze administracyjnym czy cywilnym. Tym samym mo¿na wiêc jednoznacznie stwierdziæ, ¿e jest to przedmiot ochrony o charakterze typowo ekonomicznym, w którym odpowiedzialnoci nie podlegaj¹ sprawcy np. nara¿aj¹cy
bezporednio inne osoby na uszczerbek na zdrowiu.
Na wybór analizy degresji karania jako przedmiotu opracowania wp³ynê³o
kilka czynników. Za podstawowy autor niniejszego opracowania uzna³ rolê, jak¹
przepisy zwi¹zane z degresj¹ karania pe³ni¹ w prawie karnym skarbowym (zarówno w znaczeniu teoretycznym, jak i praktycznym) oraz ich wp³yw na kierunek polityki karnej. Przepisy te, realizuj¹c za³o¿enia prawa karnego skarbowego,
d¹¿¹ do zabezpieczenia interesu finansowego uprawnionych podmiotów publicznoprawnych (Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego oraz Unii Europejskiej).
Znaczenie powy¿szej problematyki dla nauki prawa karnego skarbowego
(oraz innych ga³êzi prawa o charakterze sankcyjnym) jest bezsporne. Tak¿e ustawodawca dostrzeg³ szczególne znaczenie degresji karania, powiêcaj¹c mu uwagê ju¿ w pierwszych rozdzia³ach kodeksu karnego skarbowego (rozdzia³ 2
 Zaniechanie ukarania sprawcy), przed w³aciwymi przepisami okrelaj¹cymi
represjê karn¹. Mo¿na wiêc uznaæ, ¿e analiza tych oryginalnych rozwi¹zañ
(zw³aszcza na tle innych ga³êzi prawa) ma znaczenie teoretyczno-poznawcze
oraz praktyczno-spo³eczne, co sk³ada siê na ogóln¹ genezê tego opracowania.
1
Interes finansowy Unii Europejskiej zosta³ objêty ochron¹ z dniem 1 maja 2004 r., tj. z dniem
wejcia w ¿ycie ustawy z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy  Kodeks karny skarbowy (Dz.U.
Nr 162 poz. 1569).
2
Por. B. Sygit, P. Palka, Interes publiczny i prywatny w prawie karnym. Uwagi na marginesie
art. 231 kk [w:] A. Przyborowska-Klimczak (red.), Iudicium Est Scientia. Ksiêga jubileuszowa
Profesora Romualda Kmiecika, Warszawa 2011, s. 193216.
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Dodatkowym celem pracy jest próba oceny aktualnie obowi¹zuj¹cego modelu przewidzianego w przepisach karnych skarbowych i okrelonych w kodeksie
karnym skarbowym. W niniejszym opracowaniu przyjêto tak¿e za³o¿enie,
w myl którego instytucja degresji karania nie mieci siê w przyjêtym od dawna
i utrwalonym w praktyce schemacie typowych konstrukcji legislacyjnych, poniewa¿ jej rozwi¹zania (przynajmniej w czêci) burz¹ wypracowane do tej pory
uogólnienia oraz zakorzenione stereotypy stosowane w praktyce. Tym samym
nowatorskoæ powy¿szych rozwi¹zañ czêstokroæ stanowi ryzyko zaistnienia w¹tpliwoci w stosowaniu przepisów kodeksu karnego skarbowego oraz ich b³êdn¹
interpretacjê przez organy prowadz¹ce postêpowania karne skarbowe. Celowoæ
powy¿szych badañ postulowana by³a w doktrynie ju¿ od dawna i tym samym
sta³a siê ugruntowanym pogl¹dem w rozwa¿aniach dotycz¹cych poszczególnych
instytucji prawnych3.
Na powy¿sze problemy wp³ywaj¹ zw³aszcza odmienne regulacje dotycz¹ce
zasad odpowiedzialnoci karnej. Wykorzystywanie w prawie karnym skarbowym
rozwi¹zañ przyjêtych w prawie karnym powszechnym ma charakter jedynie subsydiarny, jednoczenie stosowane s¹ bowiem oryginalne konstrukcje procesowe
dotycz¹ce m.in. w³aciwoci organów prowadz¹cych postêpowanie przygotowawcze, zabezpieczenia maj¹tkowego, interwencji, odpowiedzialnoci posi³kowej, dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci czy te¿ postêpowania w stosunku do nieobecnych4.
Degresja karania w prawie karnym skarbowym mo¿e oznaczaæ ró¿ne regulacje prawa karnego skarbowego oraz prawa karnego powszechnego, w formie
mniejszego lub wiêkszego z³agodzenia odpowiedzialnoci karnej sprawcy czynu
zabronionego. Pañstwo mo¿e zatem ca³kowicie zrezygnowaæ z ukarania (jak ma
to miejsce w przypadku czynnego ¿alu skarbowego lub stwierdzenia przedawnienia karalnoci), formalnego skazania (w przypadku dobrowolnego poddania
siê odpowiedzialnoci lub nadzwyczajnego z³agodzenia kary) lub te¿ z wymierzenia kary lub rodka karnego (w ramach odst¹pienia od wymierzenia kary).
W niniejszej monografii zostanie podjêta tak¿e próba wskazania, ¿e to w³anie degresja karania  bardziej od innych przyjêtych w prawie karnym skarbowym konstrukcji prawnych  dowodzi prymatu prewencji w kreowaniu polityki
karnej oraz prymatu kar o charakterze nieizolacyjnym5.
Opracowanie uwzglêdnia zarówno zjawisko degresji karania, jak i czynniki
warunkuj¹ce jej istnienie czy zastosowanie, za z uwagi na penalny charakter
Z. Rogoziñski, Metody statystyczne w prawoznawstwie, Warszawa 1978, s. 59.
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe,
Warszawa 2011, s. 335336.
5
Zob. M. P³atek, Granice racjonalnej polityki karnej i penitencjarnej [w:] M. Zubik (red.),
Prawo a polityka, Warszawa 2007, s. 323 i nn.; por. J. Bafia, Wzbogacenie rodków zwalczania
drobnej przestêpczoci, PiP 1968, nr 45.
3
4
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prawa karnego skarbowego ukierunkowane zosta³o na wskazanie sankcyjnego
charakteru tej ga³êzi prawa. Kompleksowe ujêcie problematyki spowodowa³oby
zbytni¹ obszernoæ monografii.
Tak skonstruowane opracowanie oparte jest na za³o¿eniu, ¿e wyznacznikiem
w dyskusji na temat degresji karania winna byæ g³êboka refleksja nad istot¹ kary,
czynnikami decyduj¹cymi o jej wyborze, celami, jakie ma spe³niaæ, by ca³kowite
odst¹pienie od usankcjonowania sprawcy czynu zabronionego b¹d z³agodzenie
charakteru tej dolegliwoci (przy uwzglêdnieniu potrzeby naprawienia szkody
powsta³ej poprzez pope³nienie czynu zabronionego) dawa³o poczucie w³aciwego ukierunkowania.
Zdecydowanie podkrelony zosta³ zw³aszcza ostatni aspekt, poniewa¿  jak
s³usznie zauwa¿a Jaros³aw Wyrembak  odpowiedzialnoæ o typowym charakterze odszkodowawczym nie musi byæ wy³¹cznie domen¹ prawa cywilnego,
a mo¿e byæ uwzglêdniana w rozwa¿aniach o charakterze sensu largo tak¿e na
p³aszczynie prawa karnego (w tym karnego skarbowego) jako jedna z konsekwencji pope³nienia przez sprawcê czynu zabronionego6.

6
J. Wyrembak, Idea sprawiedliwoci naprawczej jako wyznacznik kryminalizacji [w:] M. P³atek,
M. Fajst (red.), Sprawiedliwoæ naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, Warszawa 2005, s. 109, 129.
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Rozdzia³ 1

ZAGADNIENIA OGÓLNE
1.1. Wyjanienie pojêæ podstawowych
1.1.1. Istota prawa karnego skarbowego

Nie sposób nie zgodziæ siê z pogl¹dami g³oszonymi w doktrynie, ¿e specyfika

prawa karnego skarbowego ³¹czy zagadnienia z zakresu prawa karnego, finansowego, administracyjnego czy cywilnego1.
Jednoczenie nale¿y zwróciæ uwagê na strukturê przyjêt¹ przez ustawodawcê w obowi¹zuj¹cym kodeksie karnym skarbowym, która w znacz¹cy sposób
przypomina regulacjê zastosowan¹ w aktach prawnych dotycz¹cych prawa karnego powszechnego, co jednoznacznie dowodziæ mo¿e najwiêkszego zbli¿enia
prawa karnego skarbowego do prawa karnego powszechnego w porównaniu do
wszystkich wymienionych wczeniej ga³êzi prawa, wskazuj¹c tym samym na jej
typowo penalny charakter.
Potwierdzeniu powy¿szego wniosku mo¿e s³u¿yæ dok³adna analiza struktury
kodeksu karnego skarbowego, w której, podobnie jak w prawie karnym powszechnym, mo¿na zauwa¿yæ wyrany podzia³ na czêæ materialn¹ (art. 1111),
procesow¹ (art. 113177) oraz wykonawcz¹ (art. 178191). Czêæ materialna
reguluje m.in. zachowania sprawcy, które nale¿y uznaæ za naganne i potraktowaæ
je jako przestêpstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, sankcje gro¿¹ce za
ich pope³nienie, zasady zwi¹zane z poci¹gniêciem do odpowiedzialnoci karnej,
zasady i dyrektywy wyboru kary i/lub rodka karnego lub zabezpieczaj¹cego,
terminy przedawnienia karalnoci czynów zabronionych oraz przedawnienia wykonania prawomocnie orzeczonej kary czy te¿ terminy zwi¹zane z uznaniem
zatarcia prawnych skutków skazania2.
Procesowa czêæ kodeksu karnego skarbowego okrela m.in. podstawowe
zasady zwi¹zane z przeprowadzeniem procesu karnego skarbowego, warunki
1
Zob. M. Goettel, M. Lemonnier, A. Goettel, J. Or³owski, B. Pahl, M. Tyrakowski, K. Wardencka, J. Jan, Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków, Warszawa 2011; por.
F. Prusak, Prawo i postêpowanie karne skarbowe, Warszawa 1996, s. 12.
2
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe,
Warszawa 2011, s. 2122.
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jego dopuszczalnoci, w³aciwoci organów bior¹cych udzia³ w postêpowaniu
karnym skarbowym, ich prawa oraz obowi¹zki, rodzaje wydawanych orzeczeñ,
zw³aszcza tych, które nie maj¹ odniesienia do w³aciwych przepisów zawartych
w kodeksie karnym skarbowym3.
Natomiast wykonawcza czêæ kodeksu karnego skarbowego okrela m.in.
procedurê zwi¹zan¹ z wykonywaniem prawomocnych orzeczeñ w sprawach
o przestêpstwa i wykroczenia skarbowe, prawa i obowi¹zki osób skazanych oraz
zasady zwi¹zane z wykonywaniem kar i rodków penalnych, które nie maj¹
odniesienia do w³aciwych przepisów zawartych w kodeksie karnym wykonawczym4.
Pomimo uznania prawa karnego skarbowego za swoisty lex specialis prawa
karnego, nale¿y jeszcze raz zaznaczyæ, ¿e jest to ga³¹ o jak najbardziej autonomicznym charakterze (w przeciwieñstwie do np. prawa karnego wojskowego),
stanowi bowiem wyspecjalizowan¹ dziedzinê prawa karnego, reguluj¹c¹ zakres
odpowiedzialnoci karnej za czyny godz¹ce w interes finansowy Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego oraz Wspólnoty Europejskiej. Jest to
katalog zamkniêty, tj. chroni interes finansowy tylko tych podmiotów5.
Powy¿sza definicja wskazuje na typowo ekonomiczny charakter przestêpstw
i wykroczeñ skarbowych oraz subsydiarny charakter kodeksu karnego skarbowego wobec norm prawnych reguluj¹cych zagadnienia finansowo-podatkowe6.
Autonomicznoæ prawa karnego skarbowego zosta³a podkrelona tak¿e
przez samo okrelenie podstawowego aktu prawnego reguluj¹cego tê okrelon¹
i samodzieln¹ ga³¹ prawa jako kodeks. Jak wskazuj¹ Leszek Wilk oraz Jaros³aw Zagrodnik, powy¿sze okrelenie mo¿e budziæ istotne w¹tpliwoci, czy prawo karne skarbowe, jako cile zwi¹zane z prawem karnym, powinno posiadaæ
tê formê (zamiast zwyk³ej ustawy).
Autorzy postulatu podkrelaj¹ jednak (z czym nale¿y siê zgodziæ), ¿e pomimo w¹tpliwoci zwi¹zanych z kryteriami ga³êziowego podzia³u prawa, prawo
karne skarbowe praktycznie od pocz¹tku obowi¹zywania uznawane by³o w spo³ecznym odbiorze za specyficzn¹ ga³¹ prawa z odrêbnymi uregulowaniami, co
mo¿e wskazywaæ na potrzebê okrelenia i utrzymanie tej ga³êzi prawa w ramach
kodeksu7.
3

s. 22.

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe...,

Ibidem, s. 22.
Ibidem, s. 21.
6
Por. T. Kaczmarek, Z rozwa¿añ nad ekonomiczn¹ teori¹ kary, CPKiNP 2004, nr 2, s. 127140;
A. Muszyñska, Naprawienie szkody wyrz¹dzonej przestêpstwem, Warszawa 2010; G. £abuda,
Z problematyki nara¿enia na niebezpieczeñstwo uszczuplenia nale¿noci publicznoprawnej w prawie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2000, nr 11, s. 7691.
7
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 46.
4
5
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Warto zauwa¿yæ, ¿e powy¿sze okrelenie ustawodawca zastosowa³ dopiero
w 1997 r. Wczeniej prawo karne skarbowe by³o zawarte w ramach zwyk³ej
ustawy. Warto tak¿e wskazaæ, ¿e ju¿ w pierwszej polskiej ustawie okrelaj¹cej
specyfikê prawa karnego skarbowego z 1926 r. zawarte zosta³y przepisy dotycz¹ce degresji karania8.
Dowodzi to, ¿e od pocz¹tku swojego funkcjonowania prawo karne skarbowe
by³o (i jest) traktowane jako ga³¹ prawa o charakterze subsydiarnym wzglêdem
przepisów prawa finansowego (rozumianego w szerokim zakresie) g³ównie za
spraw¹ koniecznoci zapewnienia ochrony uprawnionych podmiotów publicznoprawnych, a dodatkowo jako forma egzekucji prawid³owego respektowania nak³adanych przez nie obowi¹zków, czego przyk³adem mo¿e byæ istnienie przepisów dotycz¹cych degresji karania.
1.1.2. Istota degresji karania

Degresja karania ma na celu umo¿liwienie sprawcy unikniêcie odpowiedzialnoci lub jej nadzwyczajne z³agodzenie, co niejednokrotnie sk³ania sprawców czynów zabronionych do w³aciwego wykonywania obowi¹zków finansowych oraz
do inicjowania prób naprawienia powsta³ej szkody, zanim zostanie na nich na³o¿ona stosowna sankcja. Efektem takich dzia³añ jest po¿¹dana przez przepisy
prawa finansowego postawa sprawcy, polegaj¹ca na d¹¿eniu do osi¹gniêcia zgody z wymogami normy prawnej oraz do zapewnienia w³aciwego postrzegania
prawnie ustanowionego porz¹dku finansowego9.
Powoduje to uznanie, ¿e skoro sprawca przestêpstwa/wykroczenia skarbowego naprawi³ szkodê (a tym samym uzna³ swoj¹ winê) i w konsekwencji
uprawniony podmiot publicznoprawny (Skarb Pañstwa, jednostka samorz¹du terytorialnego lub Wspólnota Europejska) nie poniós³ ¿adnej straty, to nie ma
potrzeby stosowania kary o charakterze kryminalnym. Dodatkowo w powy¿szym
przypadku stwierdza siê zaistnienie pozytywnej prognozy kryminalistycznej,
czyli wysuwa siê swoiste domniemanie, zgodnie z którym postawa sprawcy
wskazuje na to, i¿ w przysz³oci bêdzie on wykonywa³ swoje obowi¹zki z nale¿yt¹ starannoci¹10.
8
W. Bednarek, J. Dobkowski, Z. Kopacz, Uwagi i konstatacje ogólne na temat degresji karania w prawie karnym skarbowym [w:] J. B³achut, M. Szewczyk, J. Wojcikiewicz (red.), Nauka
wobec przestêpczoci. Ksiêga ku czci Profesora Tadeusza Hanauska, Kraków 2001, s. 240.
9
F. Prusak, Prawo i postêpowanie karne skarbowe..., s. 34.
10
Por. T. Kaczmarek, Utylitaryzm karania. Prewencja szczególna [w:] idem, Rozwa¿ania
o przestêpstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczoci, Warszawa 2006, s.
429443; J. Cholewicki, Restrykcyjnoæ polskiego modelu karnego skarbowego, Prok. i Praw.
2014, nr 4, s. 83102.
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Powy¿ej wskazane zosta³y podstawowe czynniki sprzyjaj¹ce zastosowaniu
degresji karania, która w prawie karnym skarbowym mo¿e przyj¹æ ró¿n¹ postaæ:
 umorzenie absorpcyjne,
 warunkowe umorzenie postêpowania karnego skarbowego,
 warunkowe zawieszenie wykonania kary,
 warunkowe zwolnienie,
 dopuszczalnoæ zamiany kary pozbawienia wolnoci na karê ograniczenia
wolnoci,
 wieloæ sposobów nadzwyczajnego z³agodzenia kary,
 przedawnienie karalnoci,
 przedawnienie wykonania kary,
 zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet kary,
 odst¹pienie od nadzwyczajnego z³agodzenia kary,
 czynny ¿al skarbowy,
 dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci,
 odst¹pienie od wymierzenia kary,
 wymierzanie grzywny za wykroczenia skarbowe w postêpowaniu mandatowym11.
Powy¿sze instytucje Janusz Sawicki uznaje za przyk³ady degresji karania
sensu largo. Jednak, aby wykazaæ specyfikê ich funkcjonowania w praktyce,
w niniejszym opracowaniu zostan¹ przedstawione jedynie te najbardziej charakterystyczne, okrelane jako przyk³ad stosowania przez ustawodawcê racjonalnej,
eksponuj¹cej wspó³czesne tendencje polityki kryminalnej w zakresie ma³ych
i rednich czynów zabronionych12.

11
J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym,
Wroc³aw 2011, s. 122.
12
Uzasadnienie rz¹dowego projektu k.k.s. [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny skarbowy, Warszawa 1999, s. 152. Por. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Abolicja podatkowa. Komentarz,
Warszawa 2008; M. Filar, Dekryminalizacja i jej efekty, NP 1975, nr 12, s. 15241529; D. Gajdus,
Czynny ¿al w polskim prawie karnym, Toruñ 1984; A. Krukowski, Znikome spo³eczne niebezpieczeñstwo czynu na tle problematyki materialnej (spo³ecznej) treci przestêpstwa w k.k. z 1969 r.,
Palestra 1972, nr 2; R. Kubacki, Postêpowanie mandatowe w kodeksie karnym skarbowym, PP
2001, nr 2, s. 4952; M. Kurzyñski, Kilka uwag na temat odst¹pienia od ukarania sprawcy
w Kodeksie karnym skarbowym [w:] J. Dobkowski (red.), Prawo. Administracja. Policja. Ksi¹¿ka
jubileuszowa prof. W. Bednarka, Olsztyn 2006, s. 267273; J. Palatyñski, S. Wurzel, Wybrane
zagadnienia z ustawy karnej skarbowej w wietle praktyki i orzecznictwa, Palestra 1973, nr 3;
Z. Radzikowska, Za³o¿enia systemu wymiaru kary w polskim prawie karnym skarbowym, Kraków
1986; R.A. Stefañski, Wniosek prokuratora o skazanie oskar¿onego bez rozprawy, Prok. i Pr. 1998,
nr 2, s. 4657; L. Wilk, Zagadnienia materialnego prawa karnego skarbowego, Toruñ 2004;
W. Zalewski, Naprawienie szkody w polskim prawie karnym, a postulaty restorative justice
[w:] S. Walto, B. Nita, P. Trzaska, M. ¯urek (red.), Kompensacyjna funkcja prawa karnego. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Zbigniewa Gostyñskiego, Kraków 2002.
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1.2. Skala degresji karania

Badaj¹c

instytucjê degresji karania w prawie karnym skarbowym, nie sposób
pomin¹æ wystêpowania tej instytucji w praktyce, dlatego te¿ przeprowadzona analiza danych s¹dowych pozyskanych w wybranych wydzia³ach karnych s¹dów rejonowych z obszaru województwa warmiñsko-mazurskiego (tabele 13), a dotycz¹cych wykorzystania okrelonych instytucji degresji karania wskazuje, ¿e sêdziowie
czêsto korzystaj¹ z przyjêtych rozwi¹zañ. Niektóre z nich ciesz¹ siê stosunkowo
du¿¹ popularnoci¹ (np. udzielnie zgodny na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci), inne pozornie nie s¹ w ogóle stosowane i tym samym nie znajduj¹
odzwierciedlenia w statystykach (np. z nadzwyczajne z³agodzenie kary)13.
Degresja karania w orzeczeniach s¹dowych w sprawach karnych skarbowych
wydanych przez olsztyñski s¹d rejonowy14
Rodzaj
rozstrzygniêcia

Tabela 1

Lata
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

razem

Ogólna liczba
postêpowañ

285

543

352

330

657

473

277

183

213

248

358

3919

Dobrowolne
poddanie siê
odpowiedzialnoci

136

297

192

107

295

70

136

72

97

111

116

1629

Odst¹pienie od
wymierzenia kary

4

22

6

5

3

4

1

1

0

2

1

49

Nadzwyczajne
z³agodzenie kary

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Przedawnienie

1

1

13

13

11

1

3

7

2

6

4

62

144

223

141

205

348

398

137

103

114

129

237

2179

Pozosta³e

Dane uzyskane ze statystyk sporz¹dzonych i udostêpnionych w sekretariatach II i VII Wydzia³u Karnego.

Powy¿sza tabela prezentuje ró¿ne formy degresji karania na tle pozosta³ych
rozstrzygniêæ, które zapad³y w sprawach o przestêpstwa/wykroczenia skarbowe.
Analizuj¹c zestawione w niej dane, mo¿na jednoznacznie wskazaæ, ¿e jest to
najczêciej stosowana instytucja w postêpowaniach s¹dowych dotycz¹cych przestêpstw/wykroczeñ skarbowych, z którymi spotkaæ siê mo¿na w olsztyñskim
13
Szczegó³owa analiza wybranych instytucji degresji karania zostanie przedstawiona w dalszej
czêci monografii.
14
Rodzaje rozstrzygniêæ w sprawach o przestêpstwa/wykroczenia skarbowe w II i VII Wydziale Karnym S¹du Rejonowego w Olsztynie.
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s¹dzie rejonowym, i orzekana jest w 44,39% wszystkich spraw z tej dziedziny
prawa. W okresie badawczym instytucja ta przyjmowa³a przewa¿nie postaæ zgody
na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci i wynosi³a rednio 41,56% wszystkich rozstrzygniêæ s¹dowych w sprawach karnych skarbowych. Najczêciej degresjê karania orzekano w 2002 r. (59,94% wszystkich rozstrzygniêæ w zakresie spraw
o przestêpstwa/wykroczenia s¹dowe), a najrzadziej w 2005 r. (15,85%).
Tabela 2

Specyfika orzeczeñ s¹dowych w sprawach karnych skarbowych
wydanych przez elbl¹ski s¹d rejonowy15
Rodzaj
rozstrzygniêcia

Lata
2000

2001

2002

2003

2004

2005*

2006*

2007

2008*

2009*

2010

razem

Ogólna liczba
postêpowañ

7

5

122

262

108

551

475

10

383

484

528

2935

Dobrowolne
poddanie siê
odpowiedzialnoci

0

0

56

81

31

158

112

0

103

106

117

764

Odst¹pienie od
wymierzenia kary

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3

1

5

Nadzwyczajne
z³agodzenie kary

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Przedawnienie

0

1

7

3

0

5

2

0

1

4

5

28

Pozosta³e

7

4

59

178

77

387

361

10

279

371

405

2138

Dane uzyskane ze statystyk sporz¹dzonych i udostêpnionych w sekretariatach wydzia³ów.
Gwiazdk¹ (*) oznaczono dane uzyskane z X Wydzia³u Grodzkiego w Elbl¹gu.

Na podstawie danych statystycznych pochodz¹cych z elbl¹skiego s¹du rejonowego i dotycz¹cych analizowanego okresu mo¿na zauwa¿yæ, ¿e degresja karania nie by³a ju¿ tak czêsto orzekana, jak mia³o to miejsce w olsztyñskim s¹dzie
rejonowym, i koñczy³a rednio 27,15% postêpowañ o przestêpstwa/wykroczenia
skarbowe.
Podobnie jak w olsztyñskim s¹dzie rejonowym, najczêciej stosowan¹ form¹
degresji karania w sprawach karnych skarbowych by³o udzielenie zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci (26,03% wszystkich spraw o przestêpstwa wykroczenia/skarbowe). Najczêciej instytucja ta by³a stosowana w 2002 r.
(51,63% zakoñczonych postêpowañ), natomiast najrzadziej, a w zasadzie w ogóle, nie stosowano jej w latach 2000 i 2007 (0,0%).

15
Rodzaje rozstrzygniêæ w sprawach o przestêpstwa/wykroczenia skarbowe w VIII Wydziale
Karnym S¹du Rejonowego w Elbl¹gu.
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Tabela 3

Specyfika orzeczeñ s¹dowych w sprawach karnych skarbowych
wydanych przez lidzbarski s¹d rejonowy16
Rodzaj
rozstrzygniêcia

Lata
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

razem

Ogólna liczba
postêpowañ

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

97

121

109

118

110

232

216

1003

Dobrowolne
poddanie siê
odpowiedzialnoci

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

84

68

35

45

36

95

67

430

Odst¹pienie od
wymierzenia kary

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

0

0

0

0

0

0

0

0

Nadzwyczajne
z³agodzenie kary

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

0

0

0

0

0

0

0

0

Przedawnienie

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

0

1

4

1

1

0

0

7

Pozosta³e

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

13

52

70

72

73

137

149

566

Dane uzyskane ze statystyk sporz¹dzonych i udostêpnionych w sekretariacie wydzia³u.

Liczba przypadków zastosowania degresji karania w lidzbarskim s¹dzie rejonowym na przestrzeni analizowanego okresu wynios³a rednio 43,54% wszystkich spraw w zwi¹zku z pope³nieniem przestêpstwa/wykroczenia skarbowego,
co stanowi urednienie wyników uzyskanych dla s¹dów rejonowych w Olsztynie
i Elbl¹gu.
Dodatkowo nale¿y wskazaæ, ¿e z powodu zniszczenia dokumentów przez
sekretariat tego wydzia³u nie uzyskano danych za lata 20002004, co uniemo¿liwi³o pe³ne przedstawienie udzia³u procentowego omawianej instytucji karania
w ogólnej liczbie orzeczeñ s¹dowych w latach 20002010 i co z pewnoci¹ mia³oby wp³yw na ostateczn¹ wartoæ liczbow¹. Podobnie jednak jak w dwóch wczeniej wskazanych s¹dach, tak¿e tutaj zgoda na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci stanowi³a najczêstsz¹ formê degresji karania i dotyczy³a rednio 42,87%
wszystkich spraw, przy czym najczêciej stosowanym rozstrzygniêciem by³a w 2004 r.
(86,59% wszystkich spraw), natomiast najrzadziej w 2009 r. (31,01%).
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, degresja karania stanowi istotny element w procesie karnym skarbowym jako jedno z czêstszych rozwi¹zañ stosowanych wobec sprawców przestêpstw/wykroczeñ skarbowych. rednia liczba
spraw, w których sêdziowie zdecydowali siê na zastosowanie powy¿szej instytucji, wynosi 37,85% wszystkich postêpowañ karnych skarbowych.
16
Rodzaje rozstrzygniêæ o przestêpstwa/wykroczenia skarbowe w II Wydziale Karnym S¹du
Rejonowego w Lidzbarku Warmiñskim.
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Najbardziej charakterystycznym przejawem degresji karania w prawie karnym skarbowym, zarówno w kontekcie doktrynalnym, jak i praktycznym, jest
zaniechanie ukarania sprawcy (szczegó³owo omówione w nastêpnym podrozdziale). Wynika to przede wszystkim z postulatu ekonomiki procesowej, g³ównie
ograniczania kosztów zwi¹zanych z przeprowadzeniem postêpowania, a tak¿e
egzekucji orzeczonej kary w sytuacji, gdy uszczerbek finansowy powsta³y na
skutek pope³nienia czynu zabronionego zostanie naprawiony (co stanowi podstawowy warunek umo¿liwiaj¹cy zastosowanie którejkolwiek z form degresji
karania).
1.2.1. Istota zaniechania ukarania sprawcy

Prawo

karne skarbowe dopuszcza mo¿liwoæ zaniechania ukarania sprawcy
w trzech przypadkach. Po pierwsze, w sytuacji wyra¿enia czynnego ¿alu skarbowego. Wówczas instytucja ta polega na odst¹pieniu od jakiegokolwiek usankcjonowania sprawcy za pope³niony czyn, poza obowi¹zkiem zwrotu nale¿noci publicznoprawnej, któr¹ sprawca uszczupli³ lub narazi³ na uszczuplenie, oraz
orzeczeniem przepadku przedmiotów, je¿eli takowe zosta³y przez sprawcê czynu
u¿yte17.
Po drugie, gdy wobec sprawcy stosuje siê rodek karny w postaci zgody na
dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci. W doktrynie panuje pogl¹d, ¿e
rozwi¹zanie to stosuje siê tylko w uzasadnionych przypadkach (obok obowi¹zku
zwrotu nale¿noci publicznoprawnej, któr¹ sprawca uszczupli³ lub narazi³ na
uszczuplenie), gdy cele ewentualnej kary, która mia³aby byæ orzeczona, zosta³y
spe³nione ju¿ na poziomie rodków karnych18.
Po trzecie, wobec sprawców m³odocianych (w praktyce najczêciej wykonywana) oraz w postêpowaniu w stosunku do nieobecnych. Gdy postêpowanie
prowadzone jest wzglêdem osób, które nie mog¹ uczestniczyæ w procesie (chocia¿by z powodu sta³ego przebywania za granic¹ lub te¿ niemo¿noci ustalenia
miejsca pobytu sprawcy), orzeczenie kary, rodka karnego lub innego rodka jest
co najmniej niecelowe i dlatego mo¿na je ograniczyæ do przepadku przedmiotów, jako wy³¹cznego, ewentualnego rodka karnego.
Powy¿sze instytucje omówione zostan¹ w dalszej czêci monografii, zarówno w zakresie za³o¿eñ doktrynalnych, jak i zastosowañ w praktyce z przytoczeniem
Zob. art. 36 § 1 pkt 2 k.k.s. Instytucja czynnego ¿alu skarbowego w zakresie jej historycznych uwarunkowañ, istoty, celu oraz podstaw obligatoryjnej bezskutecznoci zostanie omówiona
w dalszej czêci niniejszego opracowania.
18
V. Konarska-Wrzosek, Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Toruñ
2002, s. 179180. Dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci w zakresie jej historycznych unormowañ, istoty, obowi¹zków spoczywaj¹cych na sprawcy oraz skutków, jakie s¹ nastêpstwem zastosowania tego rodka karnego, zostanie omówione w dalszej czêci niniejszego opracowania.
17
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danych statystycznych obrazuj¹cych ich procentowy udzia³ w ogóle rozstrzygniêæ postêpowañ, z uwzglêdnieniem przedstawionych w dalszej czêci monografii celów i tez badawczych.

1.3. Odrêbnoæ prawa karnego skarbowego na tle prawa karnego

Omawiaj¹c specyfikê prawa karnego skarbowego, nie sposób pomin¹æ powi¹zañ tej ga³êzi prawa z prawem karnym, chocia¿ przedmiotem regulacji karnych
skarbowych jest tak¿e odrêbna procedura, zwi¹zana z poci¹gniêciem do odpowiedzialnoci karnej skarbowej sprawcy oraz postêpowanie wykonawcze19.
Nale¿y podkreliæ, ¿e wykorzystywane w powy¿szej materii okrelone przepisy prawa karnego powszechnego maj¹ jedynie charakter subsydiarny w stosunku do prawa karnego skarbowego20.
W dotychczasowych rozwa¿aniach podkrelana by³a specyfika autonomicznego charakteru prawa karnego skarbowego, które obecnie uznane jest za specyficzn¹ ga³¹ prawa karnego powszechnego, choæ w doktrynie spotyka siê równie¿ postulaty o uznanie jej za karn¹ ga³¹ prawa finansowego. Postulaty w tej
sprawie wysuwa m.in. Alicja Bieniek-Kosikowska, której zdaniem ga³¹ prawa
posiadaj¹ca tak silne zwi¹zki z prawem finansowym oraz unormowania zwi¹zane z rozwojem gospodarczym winna byæ uznana w³anie za ga³¹ prawa finansowego, a nie karnego, co dowodzi jej zdaniem typowo administracyjnego charakteru prawa karnego skarbowego21.
S¹ to jednak nieliczne wnioski, których nie sposób przeciwstawiæ postulatom uznaj¹cym typowo karn¹ przynale¿noæ prawa karnego skarbowego. Co
ciekawe, nawet autorzy dowodz¹cy administracyjnego charakteru prawa karnego
skarbowego uznaj¹, ¿e o ile prawo karne skarbowe ma charakter typowo finansowy (administracyjny), to odpowiedzialnoæ ponoszona przez sprawcê czynu
penalizowanego przez kodeks karny skarbowy ma ju¿ charakter typowo karny.
Prawo karne skarbowe jest zatem zwi¹zane bardziej z prawem karnym ni¿
z prawem finansowym czy administracyjnym i dlatego te¿ jego autonomiczny
charakter zostanie przedstawiony w kontekcie ró¿nic pomiêdzy nim a prawem
karnym powszechnym.
Zob. M. Cielak, O wêz³owych pojêciach zwi¹zanych z sensem kary, NP 1969, nr 2, s. 200 i nn.
Zob. L. Wilk, Zasada subsydiarnoci w prawie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2000, nr 6,
s. 5665.
21
A. Bieniek-Kosikowska, C. Kosikowski, Prawo karne skarbowe czy Prawo karne finansowe, NP 1967, nr 12, s. 15851599. Por. T. Bojarski, M. Szwarczyk, Uwagi o projektowanym nowym prawie karnym skarbowym [w:] Z. Niewiadomski, J. Buczkowski, J. £ukasiewicz, J. Pos³uszny, J. Stelmasiak (red.), Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw.
dr hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyl 2000, s. 90.
19

20
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Jak stwierdzono wczeniej, prawo karne ma charakter subsydiarny w stosunku do rozwi¹zañ przyjêtych w prawie karnym skarbowym. Jego charakter okrelony zosta³ w art. 20 k.k.s. (dla czêci materialnoprawnej), art. 113 k.k.s. (dla
czêci procesowej) oraz w art. 178 k.k.s. (dla czêci wykonawczej). Dowodzi to
jednoznacznie, ¿e prawo karne skarbowe pomimo swojej autonomii chêtnie korzysta z rozwi¹zañ przyjêtych w prawie karnym, pozostawiaj¹c jednak miejsce
na uregulowania w³aciwe problematyce karnej skarbowej22.
Podstawowym aspektem odró¿niaj¹cym prawo karne skarbowe od innych
ga³êzi prawa jest samo nazewnictwo, co  jak zauwa¿aj¹ Leszek Wilk oraz
Jaros³aw Zagrodnik  jest przyk³adem autonomii regulacji normatywnej (wystarczy porównaæ pojêcia przestêpstwa i przestêpstwa skarbowego oraz wykroczenia
i wykroczenia skarbowego)23.
Co ciekawe, odmienne spostrze¿enia wysuwa Edward Szwedek: pojêcie
przestêpstwa skarbowego pokrywa siê z tym, co kodeks karny nazywa wystêpkiem. Poniewa¿ wiêc wystêpek to przestêpstwo a przestêpstwo to czyn zabroniony, nie powinno byæ w¹tpliwoci co do tego, ¿e czynem zabronionym w rozumieniu art. 215 i 216 k.k. mo¿e byæ równie¿ przestêpstwo dewizowe, jak to
s³usznie podnosi g³osowana uchwa³a24.
Powy¿sze rozwa¿ania mog¹ dowodziæ, ¿e to swoiste rozga³êzienie pojêcia
czynu zabronionego  inaczej rozumiane w myl prawa karnego, a inaczej na
p³aszczynie karnej skarbowej  w sposób jednoznaczny wskazuje na odrêbnoæ
obu ga³êzi prawa25.
Nie sposób jednak nie zgodziæ siê z analiz¹ twierdzenia Szwedka dokonan¹
przez Grzegorza Bohdana, który wskazuje, ¿e przytoczona interpretacja jest co
najmniej b³êdna, poniewa¿ bazuj¹c tylko na definicjach ustawowych (art. 1, 5 § 1
i 3 k.k. oraz art. 1 u.k.s. z 1971 r., obecnie art. 1 § 1 k.k.s.) i porównuj¹c zapisy
obydwu aktów prawnych, wyranie widaæ nieadekwatnoæ tego twierdzenia26.
Autonomiczny charakter prawa karnego skarbowego wyra¿a siê tak¿e,
a mo¿e przede wszystkim, w kompleksowym okreleniu czynów penalizowanych, a tak¿e odpowiedzialnoci gro¿¹cej za ich pope³nienie, tj. w rozbudowanych przepisach dotycz¹cych zasad ponoszenia odpowiedzialnoci karnej skarbowej, instytucji wy³¹czaj¹cych odpowiedzialnoæ, dyrektyw wyboru kary oraz
rodków karnych czy probacyjnych. Wskazuje na to tak¿e umieszczenie w art. 53 k.k.s.
22
Zob. Z. Siwik, Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu karnego w prawie karnym
skarbowym (Studium na tle systemu rodków penalnych), PPA 1987, t. 23, s. 90 i nn.
23
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe..., s. 8.
24
E. Szwedek, Glosa do Uchwa³y sk³adu siedmiu sêdziów, (IK) z dnia 31 lipca 1974 r. VI KZP
9/74, OSPKA 1975, nr 10, s. 450451.
25
Zob. B. Koch, Glosa do uchwa³y siedmiu sêdziów, (IK) z dn. 31 lipca 1974 r., VI KZP,
OSPKA 1976, nr 2, s. 7983.
26
G. Bohdan, Relacja pojêæ przestêpstwa i przestêpstwa skarbowego w polskim prawie karnym, PS 1997, nr 15, s. 8486.
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rozbudowanego s³owniczka wyra¿eñ ustawowych stosowanych w prawie
karnym skarbowym27.
Do podobnych wniosków prowadzi porównanie rozwi¹zañ zawartych w prawie karnym skarbowym i uregulowañ okrelonych w prawie wykroczeñ, co podkrela zw³aszcza norma prawna zawarta w art. 46 k.k.s. Zatem zarówno w zakresie okrelenia pojêæ przestêpstwo skarbowe, jak i wykroczenie skarbowe
mo¿na stwierdziæ jednoznacznie, ¿e kodeks karny skarbowy ma charakter zupe³ny, wyranie okrelony w³asnymi przepisami28.
Oprócz zapisów dotycz¹cych poci¹gania do odpowiedzialnoci sprawcy
w prawie karnym skarbowym zrezygnowano z przepisów dotycz¹cych obrony
koniecznej oraz w stanie wy¿szej koniecznoci, jednak¿e w praktyce  zw³aszcza
w obliczu kilku powodzi, które dotknê³y w ostatnich latach Polskê  warto zauwa¿yæ, ¿e w tej materii praktyka znacz¹co wyprzedzi³a zamys³ ustawodawcy29.
Dotyczy to chocia¿by sytuacji, w której przedsiêbiorca maj¹cy siedzibê
w miejscu, które zostanie zniszczone przez wodê, stoi przed dylematem: ratowaæ
w³asne ¿ycie lub zdrowie, a dokumentacjê zwi¹zan¹ z prowadzon¹ dzia³alnoci¹
gospodarcz¹ zostawiæ w zg³oszonej Urzêdowi Skarbowemu siedzibie, nara¿aj¹c
j¹ na ewentualne zniszczenie (art. 61 § 1 lub 2 k.k.s.), czy naraziæ w³asne ¿ycie
lub zdrowie, by zabraæ j¹ ze sob¹, czyli ze zg³oszonej Urzêdowi Skarbowemu
siedziby (art. 60 § 2 lub 4 k.k.s). Pomimo braku zapisów recypuj¹cych na p³aszczyznê karn¹ skarbowej stanu wy¿szej koniecznoci mia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e
powy¿sza sytuacja potwierdza mo¿liwoæ stosowania takich rozwi¹zañ w prawie
karnym skarbowym poprzez ewentualne uznanie ich przez judykaturê.
Za kolejny przyk³ad rozbie¿noci pomiêdzy prawem karnym a karnym skarbowym mo¿e pos³u¿yæ analiza art. 10 k.k.s., który opisuje sytuacje dzia³ania
sprawcy w b³êdnym przekonaniu. Prawo karne skarbowe oprócz rozwi¹zañ stosowanych w prawie karnym powszechnym wprowadza tu w³asne, okrelone
w art. 10 § 2 k.k.s., dotycz¹ce b³êdnego przekonania sprawcy o istnieniu okolicznoci skutkuj¹cej ³agodniejszym wymiarem kary. Dotyczy to sytuacji, w której
sprawca czynu jest przekonany o tym, ¿e uszczuplona lub nara¿ona na uszczuplenie nale¿noæ publicznoprawna jest ma³ej wartoci lub nie przekracza ustawowego progu, a tym samym podlega ni¿szej odpowiedzialnoci30.
W katalogu kar stosowanych w prawie karnym skarbowym nie uwzglêdniono kary 25 lat pozbawienia wolnoci oraz kary do¿ywotniego pozbawienia
wolnoci, co  jak wskazuje Tadeusz Bojarski  wydaje siê byæ zrozumia³ym
Zob. T. Stêpieñ, K. Stêpieñ, Przestêpstwa i wykroczenia skarbowe, Toruñ 2000.
J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym..., s. 81.
29
Zob. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2010.
30
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe...,
s. 62.
27
28
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rozwi¹zaniem, chocia¿ minimalne wykorzystanie kary ograniczenia wolnoci
(tylko w jednym artykule czêci szczególnej) jest ju¿ istotnym uchybieniem
i wymaga sformu³owania wniosku de lege ferenda31.
Istotne ró¿nice ukazuje tak¿e zakres dolegliwoci ekonomicznej kary grzywny stosowanej w przypadku przestêpstw oraz przestêpstw skarbowych. O ile
system okrelania stawek dziennych oraz minimalna mo¿liwa do orzeczenia ich
iloæ (wynosz¹ca 10) s¹ analogiczne w obu aktach prawnych, o tyle górna granica podlega zró¿nicowaniu i wynosi 540 stawek dziennych w przypadku przestêpstwa oraz 720 w przypadku przestêpstwa skarbowego. Za uzasadnienie tak
znacznego rozró¿nienia w górnej granicy kary grzywny mo¿na jedynie uznaæ
typowo ekonomiczny charakter penalizacyjny prawa karnego skarbowego, którego wy³¹cznym przedmiotem ochrony jest interes finansowy Skarbu Pañstwa,
jednostek samorz¹du terytorialnego lub Wspólnoty Europejskiej.
Równie¿ system ustalania wartoci jednej stawki dziennej stanowi przyk³ad
autonomicznego charakteru prawa karnego skarbowego. Mianowicie, w prawie
karnym powszechnym wartoæ ta w odniesieniu do przestêpstwa okrelona jest
kwotowo i nie mo¿e wynieæ mniej ni¿ 10 z³ i nie wiêcej ni¿ 2000 z³ (art. 33 § 3 k.k.),
natomiast w prawie karnym skarbowym uzale¿niona jest od wysokoci minimalnego wynagrodzenia i zgodnie z art. 23 § 3 k.k.s. nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 1/30
minimalnego wynagrodzenia oraz nie mo¿e przekraczaæ jej 400-krotnoci, co
stanowi obecnie kwotê pomiêdzy 56 z³ a 22 400 z³32.
Warto zauwa¿yæ, ¿e powy¿sze rozwi¹zanie przyjêto dopiero w prawie karnym skarbowym uchwalonym w 1999 r. Wczeniej stosowano rozwi¹zanie przyjête w prawie karnym powszechnym o charakterze sta³ym, jednak zmiany gospodarcze z lat 90. XX w. s³usznie uwiadomi³y ustawodawcy, ¿e bardziej
w³aciwym rozwi¹zaniem bêdzie uzale¿nienie wartoci jednej stawki dziennej
od przeciêtnego dochodu mieszkaj¹cego i pracuj¹cego w Polsce spo³eczeñstwa,
co nie bêdzie wymagaæ ci¹g³ej nowelizacji kodeksu karnego skarbowego33.
Zakres odpowiedzialnoci zwi¹zanej z pope³nieniem czynu zabronionego
okrelony w prawie karnym skarbowym ma znacznie szerszy charakter ani¿eli
w prawie karnym powszechnym, poniewa¿ przewiduje odpowiedzialnoæ osoby
trzeciej, jako podmiotu poci¹gniêtego do odpowiedzialnoci posi³kowej. Bêdzie
tak w sytuacji, w której sprawca czynu pope³nia przestêpstwo skarbowe, prowadz¹c w zastêpstwie tego podmiotu jego sprawy jako pe³nomocnik, zarz¹dca,
31
T. Bojarski, Kodeks karny skarbowy a kodeks karny. Kilka uwag porównawczych
[w:] P. Hofmanski, K. Zgryzek (red.), Wspó³czesne problemy procesu karnego. Ksiêga ku czci Profesora Kazimierza Marsza³a, Katowice 2003, s. 4748.
32
Zob. M. Gajewski, Wysokoæ stawki dziennej kary grzywny w sprawach o przestêpstwa
skarbowe (art. 23 § 3 kks in fine), PiP 2000, nr 9, s. 6163.
33
V. Konarska-Wrzosek, Kodeks karny a karny skarbowy  zbie¿noci i ró¿nice sk³aniaj¹ce do
refleksji nad zasadnoci¹ utrzymywania odrêbnych kodyfikacji [w:] A. Marek, T. Oczkowski (red.),
Problem spójnoci prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji, Toruñ 2011, s. 177.
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pracownik lub dzia³aj¹cy w jakimkolwiek innym charakterze, a zastêpowany
podmiot odniós³ albo móg³ odnieæ z pope³nionego przestêpstwa skarbowego
jak¹kolwiek korzyæ maj¹tkow¹ (art. 24 § 1 k.k.s.).
Jak s³usznie zauwa¿a Violetta Konarska-Wrzosek, powy¿sza sytuacja jest
nie do pomylenia na p³aszczynie prawa karnego powszechnego, gdzie od takiego podmiotu oczekuje siê jedynie zwrotu nienale¿nie uzyskanej korzyci maj¹tkowej (art. 52 k.k.).
Równie¿ prawo wykroczeñ nie przewiduje odpowiedzialnoci osoby trzeciej
w powy¿szym zakresie, penalizuj¹c dodatkowo mo¿liwoæ uiszczenia grzywny
za skazanego, je¿eli dokona tego osoba, która nie jest osob¹ najbli¿sz¹ obwinionego (art. 57 k.w.)34.
Kolejn¹ ró¿nic¹ w ujêciu problematyki karnej oraz karnej skarbowej jest
kwestia dolnej granicy odpowiedzialnoci sprawcy. O ile wiek 17 lat, jako dolna
granica odpowiedzialnoci sprawcy, wystêpuje w obu kodeksach na p³aszczynie
art. 10 § 1 k.k. oraz art. 5 § 1 k.k.s., to w prawie karnym skarbowym granica ta
nie podlega obni¿eniu w szczególnych przypadkach, jak ma to miejsce w art. 10
§ 2 k.k.
Zatem w myl prawa karnego skarbowego (nie uwzglêdniaj¹c rozwi¹zañ
zawartych w ustawie o postêpowaniu w sprawach nieletnich35) odpowiedzialnoci podlega tylko osoba pope³niaj¹ca czyn po ukoñczeniu 17. roku ¿ycia, bez
wzglêdu na rozmiar czynu zabronionego.
Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e w prawie karnym wykrywalnoæ sprawców
przestêpstw nie nale¿y do najwy¿szych (w przeciwieñstwie do sprawców przestêpstw skarbowych), co po raz kolejny wi¹¿e siê ze specyfik¹ prawa karnego
skarbowego (tabela 4).
Jak wynika z tabeli, wykrywalnoæ przestêpstw skarbowych zwi¹zana jest
przede wszystkim z tym, ¿e wiêkszoæ sprawców, którzy uszczuplili lub narazili
na uszczuplenie nale¿noæ publicznoprawn¹, pope³nia czyn w sposób jawny,
tj. ich dzia³alnoæ prowadz¹ca do pope³nienia czynu zabronionego jest wczeniej
ewidencjonowana przez organy administracji publicznej i w sytuacji pope³nienia
przestêpstwa/wykroczenia skarbowego organy postêpowania przygotowawczego
nie maj¹ problemów z ustaleniem to¿samoci sprawcy36.
Zupe³nie inn¹ kwesti¹, co nale¿y podkreliæ, jest wykrywalnoæ przestêpstw
skarbowych, w których (podobnie jak w prawie karnym powszechnym) istnieje
odsetek spraw niewykrytych. Jak zauwa¿a Karl Mayer, stosunek przestêpstw
wykrytych do tzw. ciemnej liczby przestêpstw (które nie zosta³y wykryte)
34
V. Konarska-Wrzosek, Kodeks karny a karny skarbowy  zbie¿noci i ró¿nice..., s. 175176.
Por. T. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeñ. Komentarz, Warszawa 2006.
35
Ustawa z dnia 26 padziernika 1982 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 282).
36
Zob. B. Or³owska-Zieliñska, Odpowiedzialnoæ podatnika podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego w wietle art. 54 i 56 Kodeksu karnego skarbowego, PPLFS 2007, nr 6, s. 1.
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uzale¿niony jest od rodzaju czynu zabronionego, np. przy kradzie¿ach sklepowych
wynosi 1 : 30, przy dzieciobójstwie 1 : 10, przy oszustwach 1 : 20, przy podpaleniach 1 : 8, a przy przestêpstwach seksualnych i spêdzeniach p³odu 1 : 10037.
Efektywnoæ w wykrywaniu sprawców przestêpstw
oraz przestêpstw skarbowych w latach 20002010 (%)
Dane ogólnopolskie

Tabela 4

Dane warmiñsko-mazurskie

Rok

przestêpstwa
z kodeksu karnego

przestêpstwa
skarbowe

przestêpstwa
z kodeksu karnego

przestêpstwa
skarbowe

2000

47,8

96,6

53,1

91,2

2001

53,8

98,5

64,7

96,1

2002

54,9

97,9

68,7

100,0

2003

55,2

97,9

68,4

98,7

2004

56,2

97,9

66,4

97,8

2005

58,6

98,4

70,5

98,4

2006

62,4

98,0

72,9

99,1

2007

64,6

98,7

75,5

98,4

2008

65,9

98,3

73,6

100,0

2009

67,1

98,7

71,6

98,9

2010

67,9

98,8

71,6

97,6

ród³o: opracowano na podstawie danych G³ównego Urzêdu Statystycznego oraz Urzêdu Statystycznego
w Olsztynie.

Obecnie brak jest opracowania, które okrela³oby powy¿szy stosunek na
gruncie prawa karnego skarbowego, ale mo¿na przyj¹æ, ¿e podobnie jak w prawie karnym powszechnym bêdzie on zale¿eæ od rodzaju czynu zabronionego
przez prawo karne skarbowe i przedmiotu przestêpstwa, z tym ¿e jest to dzia³alnoæ w zakresie szarej strefy w gospodarce38.
P. Horoszowski, Kryminologia, Warszawa 1969, s. 5657.
Poprzez szar¹ strefê rozumieæ nale¿y ca³oæ nieewidencjonowanych dzia³añ o charakterze
zarobkowym oraz osi¹ganych z nich dochodów, pozostaj¹cych poza kontrol¹ i wiedz¹ organów
fiskalnych Skarbu Pañstwa. Za czêci sk³adowe szarej strefy uznaje siê takie elementy, jak:
1) prowadzenie przez podmioty nielegalnej dzia³alnoci gospodarczej; 2) prowadzenie legalnej
dzia³alnoci przy jednoczesnym nieujawnianiu wszystkich dochodów/rozmiarów tej dzia³alnoci; 3)
wykorzystywanie jednego rodzaju dzia³alnoci zarobkowej do wykonywania innej, nieujawnianej
organom kontrolnym; 4) wykorzystywanie rodków finansowych pochodz¹cych ze róde³ nielegalnych, a tak¿e ze zorganizowanej przestêpczoci gospodarczej lub przestêpstw kryminalnych. Za:
B. Ho³yst, Wiktymologia, Warszawa 1997, s. 412414.
37
38

26

Analizuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, za s³uszny nale¿y uznaæ pogl¹d, aby prawo karne skarbowe pozostawiæ jako autonomiczn¹ ga³¹ prawa, pomimo wielu
podobieñstw i zapo¿yczeñ z prawa karnego powszechnego. Powodem jest zarówno tradycja polskiego prawa, gdzie od samego pocz¹tku wspó³czesnego ustawodawstwa wskazywano odrêbnoæ tej ga³êzi prawa, jak te¿ analiza norm o charakterze materialnoprawnym, gdzie wystêpuj¹ce odrêbnoci w zakresie wielu
instytucji stosowanych w procesie karnym skarbowym (takich jak np. czynny ¿al
skarbowy, interwencja, idealny zbieg czynów karnych skarbowych, odpowiedzialnoæ posi³kowa, dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci, postêpowanie mandatowe, postêpowanie w stosunku do nieobecnych czy odst¹pienie od
wymierzenia kary sprawcy) uniemo¿liwiaj¹ bezproblemowe zaimplementowanie prawa karnego skarbowego jako odrêbnego rozdzia³u w ramach kodeksu
karnego39.

39
Zob. F. Prusak, Odrêbnoci postêpowania przygotowawczego w sprawach karnych skarbowych, WPP 1986, nr 3.
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Rozdzia³ 2

KARA I JEJ ZNACZENIE
W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM
2.1. Istota kary

Prawo karne skarbowe, jak ka¿da ga³¹ prawa penalizuj¹ca okrelone dzia³ania

obywateli, zwalcza czyny spo³ecznie szkodliwe w postaci przestêpstw skarbowych i wykroczeñ skarbowych za pomoc¹ typowych instrumentów prawnokarnych, jakimi s¹: kary kryminalne, rodki karne oraz rodki zabezpieczaj¹ce1.
Poszukuj¹c definicji pojêcia kary, nie nale¿y ograniczaæ siê tylko i wy³¹cznie do nauki prawa karnego. Wyjanienie mo¿emy znaleæ zarówno w potocznym s³ownictwie, jak i innych dyscyplinach naukowych, np.:
 w prawie cywilnym (jako kara umowna za niedotrzymanie zawartej umowy),
 w prawie administracyjnym (za niedostosowanie siê do wytycznych
urzêdnika),
 w prawie wykroczeñ (najczêciej w formie mandatu karnego),
 i w innych (jako kara dyscyplinarna czy tzw. klaps stosowany przez rodziców wobec dzieci)2.
Pojêcie kary kryminalnej (od ³ac. crimen  przestêpstwo) jest z³o¿one, wystêpuje zarówno w prawie, jak i w spo³ecznej rzeczywistoci, w trojakiej postaci:
1) jako zagro¿enie karne zawarte w ustawie,
2) jako kara orzeczona w wyroku skazuj¹cym,
3) jako kara wykonana.
Ka¿de z powy¿szych zjawisk mo¿e rodziæ odpowiednie skutki zarówno
w psychice osoby skazanej, jak i w ¿yciu spo³ecznym. Dlatego te¿, podaj¹c
definicjê oraz cechy charakterystyczne kary kryminalnej, nale¿y uwzglêdniæ
wszystkie podane wy¿ej aspekty3.
Jak wskazuje siê w doktrynie, kara jest planowan¹ doz¹ dolegliwoci, przewidzian¹ w przepisie prawnokarnym, bêd¹c¹ ujemnym typem reakcji ze strony
Zob. L. Wilk, Szczególne cechy odpowiedzialnoci za przestêpstwa i wykroczenia podatkowe,
Katowice 2006; por. P. Tyszka, Zadania prawa karnego i skarbowego i praktyczne mo¿liwoci ich
realizacji, Prok. i Pr. 2007, nr 1, s. 101111.
2
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze, Toruñ 2005, s. 114.
3
K. Indecki, A. Liszewska, Prawo karne materialne. Nauka o przestêpstwie, karze i rodkach
karnych, Warszawa 2002, s. 273.
1
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pañstwa na zawiniony czyn zabroniony przez prawo karne, w tym tak¿e prawo
karne skarbowe, konkretyzowana w wyroku skazuj¹cym wydanym przez niezawis³y s¹d, o charakterze celowym  ukierunkowana na uczynienie zadoæ sprawiedliwoci i osi¹gniêcie celów spo³ecznie u¿ytecznych w zakresie prewencji
i kompensacji szkód wyrz¹dzonych czynem zabronionym4.
Kara kryminalna posiada szereg cech odró¿niaj¹cych j¹ od innych kar spotykanych w ¿yciu spo³ecznym (porz¹dkowych, dyscyplinarnych, pedagogicznych
itp.). Jest to przede wszystkim sankcja za przestêpstwo i wymierzana jest
w imieniu pañstwa przez specjalnie do tego powo³ane organy (s¹dy) w specjalnym, regulowanym przez prawo procesowe postêpowaniu, w którym zagwarantowane s¹ prawa osoby oskar¿onej i zapewniona jest bezstronnoæ organu prowadz¹cego postêpowanie5.
Okrelenie instytucji, jak¹ jest kara kryminalna, wymaga nacechowania
okrelonych zachowañ w sposób jednoznaczny i niebudz¹cy w¹tpliwoci. Jaros³aw Utrat-Milecki proponuje, aby za karê kryminaln¹ uznaæ te dzia³ania, które
cechuj¹ poni¿sze znamiona, tj.:
1) opieraj¹ siê na uznaniu wolnej woli podmiotu poddanego oddzia³ywaniom  sprawcy zarzucanego czynu,
2) s¹ odpowiedzi¹ na cile zdefiniowany wczeniej w prawie czyn tego¿
podmiotu, naruszaj¹cy w sposób dolegliwy ³ad spo³eczny in abstracto i in concreto,
3) s¹ odpowiedzi¹ na winê, czyli zarzucane (mo¿liwe do zarzucenia) sprawstwo podmiotu poddanego oddzia³ywaniom  sprawcy czynu,
4) zak³adaj¹ ostateczne uznanie winy podmiotu przez uprawniony autorytet
(s¹d) w sposób zgodny z przyjêtymi wczeniej procedurami,
5) s¹ podejmowane na podstawie przyzwolenia, by wobec tego¿ podmiotu
(sprawcy czynu zabronionego) stosowaæ w stopniu nadzwyczajnym przymus
i przemoc fizyczn¹,
6) s¹ czêci¹ procesu wiadomego zadawania temu podmiotowi dolegliwoci przez pozbawianie go dóbr cenionych spo³ecznie,
7) wyra¿aj¹ potêpienie podmiotu, które znajduje wyraz w zerwaniu jego
dotychczasowych wiêzi spo³ecznych i wp³ywa negatywnie na mo¿liwoæ i sposób realizacji jego uprawnieñ,
8) wi¹¿¹ ocenê zarzucanego podmiotowi czynu i wymiaru wyra¿anego potêpienia oraz zadawanej mu dolegliwoci z prawdziwymi za³o¿eniami aksjologicznymi naruszonego ³adu,
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe..., s. 114.
Zob. Z. Siwik, Kodeks karny skarbowy. Ogólne zasady odpowiedzialnoci i karania,
PP 1999, nr 12; por. R. Hube, O teoriach prawa kryminalnego. Rzecz czytana na publicznem posiedzeniu królewskiego uniwersytetu dnia 19 wrzenia 1827 r. [w:] K. Dunin, Romualda Hubego
pisma poprzedzone zarysem biograficzno-krytycznym, t. I, Warszawa 1905, s. 9293  za: J. Warylewski, Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdañsk 2007, s. 664.
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9) opieraj¹ siê na zinstytucjonalizowaniu miary zadawanych dolegliwoci,
10) przewiduj¹ regu³y publicznego pojednania z podmiotem oddzia³ywañ
(sprawc¹ czynu) determinuj¹ce podejmowanie prób umo¿liwienia mu powrotu
do stanu normalnego funkcjonowania w spo³eczeñstwie,
11) zak³adaj¹ uznanie prawa ³aski6.
Wymierzenie kar stanowi natomiast realizacjê wymiaru sprawiedliwoci,
który Konstytucja RP powierza s¹dom7, wyposa¿aj¹c je w przymiot niezawis³oci w zakresie orzekania8. Oznacza to fundamentaln¹ dla wspó³czesnego prawa zasadê, ¿e tylko s¹dy uprawnione s¹ do wymierzania kar za przestêpstwo9.
Niechaj kary bêd¹ umiarkowane i proporcjonalne do deliktów, niechaj kara
mierci bêdzie wymierzana jedynie tym, którzy winni s¹ morderstwa i niechaj
kanie, owo zgorszenie ludzkoci, zostan¹ zniesione  stanowisko to w roku
1789 pojawi³o siê w tzw. kajetanach skarg francuskich filozofów10. Powstaj¹ce
wówczas teorie na temat kary czy samego prawa karnego mia³y istotny wp³yw
na kszta³towanie przepisów karnych w kodeksach pañstw ca³ej Europy prze³omu
XVIII i XIX w., a w konsekwencji tak¿e na polskie przepisy karne, co widoczne
by³o chocia¿by w normach prawnych zawartych w Kodeksie karz¹cym Królestwa Polskiego z 1818 r.11
Równie¿ powstaj¹ce w okresie póniejszym (zw³aszcza w okresie miêdzywojennym, w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej) akty prawne czerpa³y wzorce ze wspomnianych rozwa¿añ i teorii, co zauwa¿yæ mo¿na by³o w ustawie
karnej skarbowej z 1926 r.
Przedstawione w niniejszym rozdziale rozwa¿ania dotycz¹ce racjonalizacji
kary w ujêciu karnym skarbowym opieraj¹ siê na europejskiej myli prawniczej,
na któr¹ istotny wp³yw mia³o rozwijaj¹ce siê chrzecijañstwo. Nie sposób jednak
nie zauwa¿yæ, ¿e równie¿ w krajach wyznania muzu³mañskiego podejmowano
rozwa¿ania dotycz¹ce problematyki racjonalizacji kary, ale w przypadku wyznawców islamu prawo karne ujmowano cile teologicznie, tzn. zasady uznawane przez nas za prawo karne islamu wynikaj¹ bezporednio z Koranu, gdzie
J. Utrat-Milecki, Kara w nauce i kulturze, Warszawa 2009, s. 2223.
Zgodnie z art. 175: 1. Wymiar sprawiedliwoci w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuj¹ S¹d
Najwy¿szy, s¹dy powszechne, s¹dy administracyjne oraz s¹dy wojskowe. 2. S¹d wyj¹tkowy lub
tryb dorany mo¿e byæ ustanowiony tylko na czas wojny.
8
Zgodnie z art. 178: 1. Sêdziowie w sprawowaniu swojego urzêdu s¹ niezawili i podlegaj¹
tylko Konstytucji oraz ustawom. 2. Sêdziom zapewnia siê warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadaj¹ce godnoci urzêdu oraz zakresowi ich obowi¹zków. 3. Sêdzia nie mo¿e nale¿eæ do partii politycznej, zwi¹zku zawodowego ani prowadziæ dzia³alnoci publicznej nie daj¹cej siê pogodziæ
z zasadami niezale¿noci s¹dów i niezawis³oci sêdziów.
9
W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Czêæ ogólna, Kraków 2010, s. 32.
10
M. Foucault, Nadzorowaæ i karaæ, Warszawa 1998, s. 71.
11
J. Migda³, Prawo Kodeksu Karz¹cego dla Królestwa Polskiego, Gdañsk 2006, s. 5.
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wskazano m.in., ¿e sprawca przestêpstw ma byæ ukarany przez ludzi, a jednoczenie zostanie skazany na mêki po mierci12.
Jak zauwa¿a Jerzy Kasprzak, w muzu³mañskim systemie prawnym uwzglêdniano zasadê celowoci karania oraz potrzebê prewencyjnego charakteru kary,
o czym wiadcz¹ s³owa Proroka: Unikaj stosowania kary, je¿eli nie widzisz jej
celu. Staraj siê unikaæ karania muzu³manów, je¿eli to tylko bêdzie mo¿liwe
i je¿eli tylko nadarzy siê droga unikniêcia tego  wybierz j¹. B³¹d sêdziego
polegaj¹cy na niewymierzeniu kary jest lepszy od b³êdu ukarania nies³usznie13.
Europejska wielowiekowa dzia³alnoæ filozoficzno-naukowa nawi¹zuj¹ca do
problematyki kary wypracowa³a bogat¹ siatkê pojêciow¹ dotycz¹c¹ istoty kary,
a tym samym definicji, która by j¹ okrela³a. Dostrzec to mo¿na zw³aszcza
w licznych publikacjach naukowych, z których wiêkszoæ wskazuje, ¿e kara
o charakterze kryminalnym jest to: przewidziany w przepisie prawnokarnym,
ujemny typ reakcji ze strony pañstwa na zawiniony czyn zabroniony przez prawo
karne, polegaj¹cy na zadawaniu celowej dolegliwoci jego sprawcy przez organy
wyposa¿one w przymiot niezawis³oci, który przynosi rezultaty ca³kowicie lub
czêciowo zgodne, a niekiedy sprzeczne z przyjêtymi za³o¿eniami14. W za³o¿eniu zapis ten ma charakter zupe³ny, jednoznacznie okrelaj¹cy cechy, jakimi
charakteryzuje siê kara kryminalna, i nie wymaga dookrelania jej specyfiki.

2.2. Funkcje kary

Wspó³czenie akceptowana jest triada funkcji kary: nie kwestionuje siê jej cha-

rakteru jako sprawiedliwej odp³aty za czyn zabroniony, ale tej sprawiedliwej
odp³acie przypisuje siê znaczenie ogólnoprewencyjne (tj. powstrzymanie innych
ni¿ sprawca osób od ewentualnego pope³nienia przestêpstwa) oraz indywidualnoprewencyjne (zapobieganie pope³nienia przestêpstwa przez skazanego). Tak
wiêc sprawiedliwa kara ma s³u¿yæ osi¹gniêciu okrelonych celów, ma mieæ charakter instrumentu ochrony spo³eczeñstwa przed naruszeniem wa¿nych dla niego
dóbr i interesów15.
Natomiast w prawie karnym skarbowym mo¿na wskazaæ dodatkowo czwarty
cel kary  egzekucyjno-kompensacyjny. Jego istota polega przede wszystkim na
uiszczeniu przez sprawcê uszczuplonej lub nara¿onej na uszczuplenie nale¿noci
12
Zob. J. Bury, J. Kasprzak, Prawo karne islamu, Warszawa 2007. Por. te¿ J. Warylewski,
Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne..., s. 118121.
13
J. Bury, J. Kasprzak, Prawo karne islamu..., s. 100.
14
V. Konarska-Wrzosek, Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Toruñ
2002, s. 27 i nn.
15
Zob. J. Utrat-Milecki, Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006.
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publicznoprawnej16, a tak¿e przepadku przedmiotów lub zap³aceniu ich równowartoci pieniê¿nej17.
Ponadto, bior¹c pod uwagê oczekiwany osobowy zasiêg stosowanej sankcji,
mo¿emy dokonaæ kolejnego rozró¿nienia kar na: indywidualn¹ (dotycz¹c¹ prewencji szczególnej jako oddzia³ywania na osobê sprawcy) oraz generaln¹ (jako
prewencjê ogóln¹, czyli element oddzia³uj¹cy na ca³e spo³eczeñstwo o charakterze zapobiegawczym)18.
Zdaniem Violetty Konarskiej-Wrzosek celowa dolegliwoæ mo¿e stanowiæ
o istocie kary, jako jeden z jej podstawowych (obok treci kary) elementów
sk³adowych. Jak zauwa¿a: Niektórzy autorzy upatruj¹ istoty kary w samej dolegliwoci zadawanej ukaranemu sprawcy. Takie ograniczenie istoty kary nie znajduje uzasadnienia nie tylko wspó³czenie, gdy ustawodawca formu³uje wyranie
przynajmniej niektóre cele, jakie zamierza osi¹gn¹æ za pomoc¹ kary, ale tak¿e na
przestrzeni wieków. Wtedy to bowiem, pomimo braku deklaracji w tym wzglêdzie lub wrêcz teoretycznego odcinania siê od kary celowej, stosowano czy
akceptowano takie rodzaje kar b¹d sposoby ich wykonywania, które wiadcz¹
o wykorzystywaniu kary jako instrumentu prowadz¹cego do osi¹gania pewnych
po¿¹danych stanów rzeczy [ ]. Gdyby u pod³o¿a karania nie le¿a³y jakie szersze, strategiczne cele, straci³by racjê bytu zasygnalizowany wy¿ej sposób postêpowania ze sprawc¹. Karê mo¿na by wtedy z powodzeniem zast¹piæ i nazwaæ
pañstwow¹ zemst¹. Kara tym ró¿ni siê do zemsty, ¿e ma g³êbszy utylitarny sens
i dlatego jej istoty nie mo¿na uto¿samiaæ wy³¹cznie z zadawaniem dolegliwoci19.
Powy¿sze stwierdzenie jednoznacznie wskazuje na potrzebê osi¹gniêcia
wielokierunkowych skutków kary i jednoczenie stanowi ciekawy kontrargument
wobec wczeniejszych pogl¹dów, g³oszonych m.in. przez W³adys³awa Woltera
czy Jerzego liwowskiego. Ostatni z wymienionych stwierdzi³, ¿e: Istot¹ kary
jest jej dolegliwoæ. [ ] Kara musi byæ dolegliwa, je¿eli ma byæ kar¹: nie ma
kary niedolegliwej20.

W rozumieniu kodeksu karnego skarbowego nale¿noæ publicznoprawna jest to nale¿noæ
pañstwowa lub samorz¹dowa bêd¹ca przedmiotem przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Nale¿noci¹ pañstwow¹ jest podatek stanowi¹cy dochód bud¿etu pañstwa, nale¿noæ
z tytu³u rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji lub nale¿noæ celna, a nale¿noci¹ samorz¹dow¹  podatek stanowi¹cy dochód jednostki samorz¹du terytorialnego lub nale¿noæ z tytu³u udzielonej dotacji lub subwencji.
17
S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Kraków 2005, s. 139; por. E. Bieñkowska, Obowi¹zek
naprawienia szkody lub zadoæuczynienia w prawie karnym, PiP 2012, nr 6, s. 4860.
18
Por. A. Ba³andynowicz, Probacja  wielopasmowa teoria resocjalizacji z udzia³em spo³eczeñstwa, Probacja 2009, nr 1, s. 1149.
19
V. Konarska-Wrzosek, Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym..., s. 29.
20
J. liwowski, Prawo karne, Warszawa 1975, s. 266.
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Jednak pamiêtaæ nale¿y, ¿e cele stawiane wzglêdem kary ulokowane s¹ na
p³aszczynie podmiotowej, a tym samym nakrelaj¹ pragnienia czy te¿ potrzeby
pañstwa. S¹ zatem bliskie oczekiwanym skutkom nakrelonym poprzez funkcje,
które spe³niaæ ma orzeczona kara21.
Niejednokrotnie jednak zdarza siê, ¿e cele maj¹ce towarzyszyæ wykonywanej karze mijaj¹ siê w skutkach, a tym samym w funkcjach, jakie spe³niaæ ma
oczekiwana dolegliwoæ. Przyk³adem takiej sytuacji mo¿e byæ anegdota prezentowana przez Juliusza Makarewicza o w³óczêdze, który ukarany pozbawieniem
wolnoci, zamiast odczuwaæ po¿¹dan¹ dolegliwoæ, by³ zadowolony z tego, ¿e
ma dach nad g³ow¹, ciep³y k¹t do spania i ³y¿kê strawy22.
Jak wskazuje autor opowieci, przyk³ad ten nie dyskredytuje jednak podstawowych celów kary, poniewa¿ z punktu widzenia formalno-obiektywnego cele
te powinny byæ rozpatrywane na p³aszczynie generalnej i abstrakcyjnej, pozbawionej cech indywidualno-osobowych.
Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e w³aciwa realizacja celu egzekucyjno-kompensacyjnego, a przy okazji po¿¹dana postawa sprawcy chc¹cego zadoæuczyniæ wyrz¹dzonym szkodom, bardzo czêsto prowadzi do znacz¹cego z³agodzenia dolegliwoci karnej, co zostanie szerzej opisane w dalszej czêci pracy.
Warto podkreliæ, ¿e z punktu widzenia moralno-etycznego prawo karne
skarbowe jest inaczej odbierane przez ogó³ spo³eczeñstwa ni¿ prawo karne powszechne. W wiadomoci spo³ecznej filiacja prawa karnego skarbowego i sfery
moralnoci jest wyranie rozgraniczona, w przeciwieñstwie do relacji ³¹cz¹cej
moralnoæ z prawem karnym23.
Decyzje ustawodawcy o kryminalizacji zachowañ ludzkich w prawie karnym skarbowym niejednokrotnie mijaj¹ siê ze standardami spo³ecznymi, co powoduje istotny problem w³aciwego okrelenia stopnia spo³ecznej szkodliwoci
czynu i w przypadku przewiadczenia sprawcy o nadrzêdnoci normy moralnej
nad systemem norm prawnokarnych mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla celu prewencyjnego i jego skutecznej przemiany w funkcjê, jak¹ ma pe³niæ orzeczona kara24.
Wp³yw na powy¿szy problem mo¿e mieæ bardzo szeroki zakres penalizacji
zachowañ godz¹cych w interes finansowy pañstwa (tj. Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego oraz Unii Europejskiej25) oraz spo³eczne
Zob. Z. Siwik, Zakaz reformationis in peius w postêpowaniu karnym skarbowym przed s¹dem, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 1990, t. CLXXII.
22
J. Makarewicz, Prawo karne ogólne, Kraków 1914, s. 18.
23
Zob. M. Kurzyñski, Odpowiedzialnoæ karna skarbowa za oszustwo podatkowe a b³¹d podatnika  analiza problemu [w:] S. Pikulski, M. Romañczuk-Gr¹cka, B. Or³owska-Zieliñska (red.),
To¿samoæ polskiego prawa karnego, Olsztyn 2011, s. 710717.
24
Por. A. Krukowski, Znikome spo³eczne niebezpieczeñstwo czynu na tle problematyki materialnej (spo³ecznej) treci przestêpstwa w k.k. z 1969 r., Palestra 1970, nr 2.
25
W rozumieniu kodeksu karnego skarbowego nale¿noci¹ publicznoprawn¹, w tym podatkiem, jest tak¿e nale¿noæ stanowi¹ca przychód bud¿etu ogólnego Wspólnoty Europejskiej lub
21
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przewiadczenie o byciu okradanym przez pañstwo z uzyskiwanych dochodów. Dodatkowym bodcem do nagannych, a tym samym niepo¿¹danych zachowañ spo³ecznych, mog¹ byæ relacje medialne obarczaj¹ce urzêdników organów
finansowych ca³¹ win¹ za niektóre szkodliwe decyzje, które wp³ywaj¹ na postawê ogó³u obywateli, nawet je¿eli przedstawiany problem nie dotyczy ich bezporednio. Sytuacja ta ma tym bardziej naganny charakter, gdy decyzje organów
finansowych s¹ krytykowane w przekazach medialnych przez przedstawicieli administracji publicznej. Przyk³adem takiej sytuacji mo¿e byæ zdarzenie
z 13 sierpnia 2011 r. w miejscowoci Biesowo k. Biskupca (woj. warmiñsko-mazurskie)26.
Podczas odbywaj¹cego siê tam festynu pt. V Warmiñska Uczta Pierogowa, organy finansowe przeprowadza³y czynnoci kontrolne w zwi¹zku z niedope³nieniem przez organizatorów niektórych obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy,
m.in. brak kas fiskalnych na niektórych stoiskach, co zaowocowa³o wszczêciem
kilku postêpowañ karnych skarbowych. Reakcj¹ w³adz samorz¹dowych (Rady
Miejskiej z Biskupca) na czynnoci podjête przez organy finansowe by³a pisemna skarga wys³ana do prezydenta RP, premiera, ministra finansów, wojewody
oraz marsza³ka województwa27.
Te i podobne zachowania dzia³aj¹ bardzo demoralizuj¹co oraz sprawiaj¹, ¿e
zmiana mentalnoci spo³ecznej, maj¹ca prowadziæ do wykszta³cenia w³aciwej
postawy obywatelskiej wobec obowi¹zuj¹cych przepisów, tak¿e karnych skarbowych, wyd³u¿a siê. Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e sama ju¿ analiza problemu
w wielu publikacjach stanowi zagro¿enie dla realizacji celów kary, jakie wspomniane wczeniej rozgraniczenia ze sob¹ nios¹28.
W pewnej opozycji do przedstawionego powy¿ej za³o¿enia dogmatycznego
stoj¹ wyniki ankiety przeprowadzonej wród petentów Urzêdu Skarbowego
w Olsztynie oraz Urzêdu Skarbowego w Elbl¹gu. Na pytanie: Czy uwa¿a Pan/
Pani, ¿e przestêpstwa skarbowe s¹ tak samo szkodliwe dla spo³eczeñstwa jak
bud¿etu zarz¹dzanego przez Wspólnotê Europejsk¹ lub w ich imieniu, w rozumieniu wi¹¿¹cych
Rzeczpospolit¹ Polsk¹ przepisów prawa Unii Europejskiej, bêd¹c¹ przedmiotem przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.
26
Zob. M. Be³za, Skarbówka i pierogi. Sensacja na wiejskim festynie, Gazeta Wyborcza. Olsztyn, z dnia 2021 sierpnia 2011, nr 193, s. 1; idem, Wiejskie kobiety maj¹ doæ. Wiêcej pierogów
nie zrobi¹, Gazeta Wyborcza. Olsztyn, z dnia 12 padziernika 2011, nr 238, s. 2.
27
Zob. Stanowisko Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie interwencji s³u¿b pañstwowych na V Warmiñskiej Uczcie Pierogowej, http://m.wm.pl/2011/08/rada66517.pdf [dostêp: 01.09.2014]. Por. Polska Agencja Prasowa, Warmiñsko-mazurskie. Biskupiec
skar¿y siê na celników po kiermaszu pierogów, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/
1,114873,10143338,Warminsko_mazurskie__Biskupiec_skarzy_sie_na_celnikow.html [dostêp:
01.09.2014].
28
Zob. H.L.A. Hart, Pojêcie prawa, Warszawa 1998  za: J. Warylewski, Kara. Podstawy
filozoficzne i historyczne..., s. 29. Por. te¿ L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009.
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przestêpstwa karne?, odpowiedzieli oni w sposób doæ jednoznaczny: 41 osób
zdecydowanie tak, 98  raczej tak, 5  zdecydowanie nie, 17  raczej
nie, 35  nie mam zdania, a 1 osoba nie udzieli³a odpowiedzi29.
Wyniki te wskazuj¹, ¿e wiêkszoæ respondentów uznaje szkodliwoæ spo³eczn¹ przestêpstw skarbowych na równi z przestêpstwami karnymi powszechnymi (71% osób bior¹cych udzia³ w ankiecie zaznaczy³o odpowied zdecydowanie tak albo raczej tak, a zaledwie 11% zaznaczy³o odpowied zdecydowanie nie lub raczej nie). Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e ¿aden z ankietowanych nie zadeklarowa³ wczeniejszej odpowiedzialnoci karnej skarbowej.
Mo¿na zatem odnieæ wra¿enie, ¿e istnieje wysoka wiadomoæ spo³eczna
w zakresie penalizowania okrelonych zachowañ przez przepisy kodeksu karnego skarbowego, zw³aszcza ¿e w podobny sposób respondenci odpowiedzieli na
pytanie: Czy uwa¿a Pan/Pani, ¿e ka¿de (wszystkie) przestêpstwa skarbowe powinny byæ karane pozbawieniem wolnoci?. W ankiecie mo¿na by³o zaznaczyæ
wiêcej ni¿ jedn¹ odpowied, a jej wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: zdecydowanie tak odpowiedzia³y 32 osoby, raczej tak  75, zdecydowanie nie  7 ,
raczej nie  18, nie mam zdania  44, tylko te o znacznej wartoci  46,
tylko te, w których sprawca pope³nia równie¿ przestêpstwo karne  18,
a 1 osoba nie udzieli³a odpowiedzi30.
Analiza przedstawionych za³o¿eñ doktrynalnych oraz wyników ankiety sk³ania do wniosku, ¿e za s³uszny nale¿y uznaæ pogl¹d jakoby znaczna wiêkszoæ
spo³eczeñstwa mia³a wiadomoæ istnienia kodeksu karnego skarbowego oraz
wiedzia³a, ¿e pewne zachowania powoduj¹ odpowiedzialnoæ karn¹ skarbow¹.
Wiêkszoæ respondentów wyra¿a siê negatywnie o sprawcach czynów zabronionych, jednak gdy sami staj¹ siê ich sprawcami, nie uwa¿aj¹ ich za tak spo³ecznie
szkodliwe, aby ponosiæ odpowiedzialnoæ karn¹.
Kolejnym problemem dotycz¹cym realizacji celów kary, z którym mo¿na siê
spotkaæ w ramach prawa karnego skarbowego, jest okrelenie sprawiedliwej
odp³aty za czyn zabroniony31.
O ile okrelenie czynu, którego dopuci³ siê sprawca (tj. spowodowanie
przez niego uszczuplenia b¹d nara¿enia na uszczuplenie nale¿noci publicznoprawnej), nie stanowi problemu w zakresie wyliczenia w³aciwej kwoty przez
29
Efekt badañ w³asnych dotycz¹cych szkodliwoci spo³ecznej przestêpstw skarbowych. Dane
uzyskane na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej wród 200 petentów Urzêdu Skarbowego
w Olsztynie oraz Urzêdu Skarbowego w Elbl¹gu.
30
Efekt badañ w³asnych dotycz¹cych szkodliwoci spo³ecznej przestêpstw skarbowych. Dane
uzyskane na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej sporód 200 petentów Urzêdu Skarbowego w Olsztynie oraz Urzêdu Skarbowego w Elbl¹gu.
31
Zob. K. Fr¹ckowiak, Przestêpstwo firmanctwa i firmowania  wybrane problemy penalizacji
karnoskarbowej [w:] S. Pikulski, M. Romañczuk-Gr¹cka, B. Or³owska-Zieliñska (red.), To¿samoæ
polskiego prawa karnego..., s. 701709.
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organ postêpowania przygotowawczego, o tyle nale¿y zastanowiæ siê, jaka kwota
odpowiadaæ bêdzie tzw. zaspokojeniu poczucia sprawiedliwoci spo³ecznej,
gdy¿ delikty skarbowe odbierane s¹ przez spo³eczeñstwo inaczej ni¿ przestêpstwa powszechne.
Ciekawym g³osem w dyskusji na temat zmian wprowadzanych w prawie
karnym sensu largo a odnosz¹cych siê do sprawiedliwociowego ujêcia celów
kary mo¿e byæ argumentacja przedstawiona przez Alicjê Grzekowiak. Jej zdaniem: Z liberalnych koncepcji prawa karnego bierze siê wspó³czesne widzenie
funkcji kary. Odbiera jej siê to, co stanowi jej sens, uzasadnienie i treæ. Karze
kryminalnej odejmuje siê przede wszystkim funkcjê nazywan¹ karz¹c¹, sprawiedliwociow¹ lub retrybutywn¹, bo w niej zawiera siê idea kary  retrybucji
 sprawiedliwej odp³aty. Uznaje siê, ¿e dzi kara nie mo¿e byæ widziana jako
sprawiedliwa odp³ata za przestêpstwo pope³nione przez sprawcê. Sensem kary
kryminalnej nie ma byæ odp³acanie za z³o, którego dopuci³ siê przestêpca. Ju¿
sama idea karania rozumianego jako sprawiedliwa odp³ata to wed³ug niektórych
»atawizm w postêpowym spo³eczeñstwie«. Mo¿na spotkaæ opiniê, ¿e wspó³czenie wstydem jest ju¿ samo pos³ugiwanie siê wyra¿eniem »odp³ata«.
Ten i temu podobne pogl¹dy s³u¿yæ maj¹ do wyeliminowania, wynikaj¹cej
z samej istoty kary jako reakcji na czyn sprawcy, funkcji retrybutywnej prawa
karnego, funkcji opartej na zasadzie sprawiedliwej odp³aty32.
Powy¿sze spostrze¿enie wskazuje na istnienie potrzeby, by w poszukiwaniach w³aciwej realizacji celów kary uwzglêdniæ historyczne podstawy do stosowania takich, a nie innych rozwi¹zañ, dziêki czemu skutki zastosowania kary
bêd¹ pokrywa³y siê z oczekiwaniami. Przedstawiony spór o represyjnoæ
w prawie karnym sensu largo powinien obejmowaæ wszystkie czynniki, jakie
winny byæ uwzglêdnione w celach stawianych przed stosowan¹ sankcj¹, tak¿e
w postêpowaniu karnym skarbowym.
Uzasadnionym wydaje siê byæ tutaj wskazanie równie¿ tez przedstawionych
przez W³odzimierza Wróbla, który postuluje stosowanie przede wszystkim racjonalnoci w obrêbie stanowienia prawa karnego (w tym równie¿ karnego skarbowego). Jego zdaniem, aby w³aciwie stosowaæ wszystkie cele kary, nale¿y
uwzglêdniæ kilka problemów:
1) stopieñ represyjnoci prawa karnego musi zachowaæ wewnêtrzn¹ spójnoæ,
2) ustawa karna musi respektowaæ konstytucyjn¹ zasadê proporcjonalnoci,
3) spór o poziom restrykcyjnoci musi dotyczyæ zakresu sêdziowskiego wymiaru kary,
32
A. Grzekowiak, Funkcje kary w wietle projektów zmian kodeksu karnego [w:] A. Dêbiñski, A. Grzekowiak, K. Wiak (red.), Ius et lex. Ksiêga jubileuszowa ku czci Profesora Adama
Strzembosza, Lublin 2002, s. 4648.
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4) wysokoæ sankcji karnej musi uwzglêdniaæ uzasadnione oczekiwania pokrzywdzonego oraz opinii spo³ecznej,
5) spór o dostateczny stopieñ represyjnoci prawa karnego zak³ada pewn¹
efektywnoæ tego prawa i w tym sensie uzale¿niony jest tak¿e od danych
empirycznych na temat dynamiki przestêpczoci oraz mo¿liwoci oddzia³ywania
sankcj¹ karn¹ na zachowania spo³eczne33.

2.3. Dyrektywy wymiaru kary

W najprostszym znaczeniu przez pojêcie dyrektywa wymiaru kary rozumieæ
nale¿y zawarte w ustawie wskazania, którymi s¹d ma obowi¹zek kierowaæ siê
przy stosowaniu przewidzianych przepisami sankcji (kary i rodków karnych)34.
Dyrektywy wymiaru kary i rodków karnych dziel¹ siê na dyrektywy ogólne, których rol¹ jest kszta³towanie wymiaru kary w odniesieniu do ogó³u sprawców przestêpstw, oraz dyrektywy szczególne, które ukierunkowane s¹ na okrelon¹ kategoriê sprawców lub kar czy rodków karnych35. Dyrektywy ogólne
zawarte zosta³y w art. 12 § 2 k.k.s., zgodnie z którym: S¹d wymierza karê, rodki
karne oraz inne rodki wed³ug swego uznania, w granicach przewidzianych przez
kodeks, bacz¹c, aby ich dolegliwoæ nie przekracza³a stopnia winy, uwzglêdniaj¹c
stopieñ spo³ecznej szkodliwoci czynu oraz bior¹c pod uwagê cele zapobiegawcze
i wychowawcze, które maj¹ one osi¹gn¹æ w stosunku do sprawcy, a tak¿e potrzeby
w zakresie kszta³towania wiadomoci prawnej spo³eczeñstwa.
W przepisie tym wyranie wskazano kilka dyrektyw szczególnie wa¿nych
dla tocz¹cego siê procesu karnego skarbowego, o charakterze sprawiedliwociowym oraz prewencyjnym36.
2.3.1. Dyrektywa sprawiedliwociowa

Wielokrotna analiza za³o¿eñ dyrektywy sprawiedliwociowej nasuwa pytanie,
czy sprawiedliwoæ w ogóle cokolwiek znaczy? Podzielanie tych w¹tpliwoci
nie wydaje siê s³uszne. Nale¿y raczej przychyliæ siê do opinii wiêkszoci autorów, którzy nie kwestionuj¹ sensu sprawiedliwoci karania, a jedynie wysuwaj¹
zarzut niedostatecznej okrelonoci pojêcia kary sprawiedliwej.
33
W. Wróbel, Spór o dostateczny poziom represyjnoci prawa karnego w p³aszczynie legislacyjnej [w:] A.J. Szwarc (red.), Represyjnoæ polskiego prawa karnego. Materia³y Zjazdu Katedr
Prawa Karnego, Gniezno 2629.09.2006 r., Poznañ 2008, s. 1820.
34
K. Indecki, A. Liszewska, op. cit., s. 312.
35
A. Marek, Prawo karne, Warszawa 1994, s. 333.
36
Zob. K. Bucha³a, Dyrektywy s¹dowego wymiaru kary, Warszawa 1964.
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Nale¿y podkreliæ, ¿e gdy mowa o postulacie sprawiedliwociowym kary,
nie chodzi wcale o znalezienie absolutnej sprawiedliwoci, gdy¿ tak pojêt¹
sprawiedliwoæ mo¿na traktowaæ jako nieosi¹galny i niezupe³nie wyobra¿alny
idea³, a nie jako realne zagro¿enia w zakresie wymiaru kary37.
Analizê dotycz¹c¹ poszukiwania dyrektywy sprawiedliwociowej mo¿na by³oby rozpocz¹æ od momentu, gdy pojawi³y siê pierwsze rozwa¿ania o karze
kryminalnej i zaistnia³o ius puniendi. Mianowicie, przyjmuje siê, ¿e kara wywodzi siê z krwawej zemsty, która w prawie prymitywnym stanowi³a instynktowny
i emocjonalny sposób rozwi¹zania konfliktów w stosunkach miêdzygrupowych.
W wypadku powa¿nego konfliktu wewn¹trzgrupowego reakcja rodu polega³a na
wyobcowaniu szkodliwej jednostki. W póniejszym okresie krwawa zemsta wykazywa³a tendencjê do przekszta³cania siê w wojnê, wyobcowanie w dzisiejsz¹
karê38.
Ju¿ w okresie kszta³towania siê pierwszych pañstw pojawi³a siê instytucja
odwetu, stanowi¹ca wówczas niezaprzeczalny wyraz postêpu, gdy¿ wprowadza³a
miarê i proporcjê w reakcji na czyn szkodliwy. lady odwetu (inaczej odp³aty)
istniej¹ zreszt¹ i we wspó³czesnej karze i prawdopodobnie istnieæ bêd¹ w niej
jeszcze przez d³ugie wieki, daj¹c w ten sposób wyraz sprawiedliwociowemu
charakterowi kary39.
Na pewnym szczeblu rozwoju spo³eczno-gospodarczego, gdy mo¿liwa sta³a
siê ocena szkody w okrelonych dobrach materialnych, dominuj¹cym sposobem
rozwi¹zywania sporów sta³o siê uiszczanie na rzecz rodu, do którego nale¿a³a
osoba pokrzywdzona, okupu (³ac. compositio), stanowi¹cego rodek wykupienia
siê od zemsty40.
Znamienne dla doby nowo¿ytnej ordynacje karne, w tym bêd¹ca jednym
z najwybitniejszych pomników tego okresu Constitutio Criminalis Carolina
z 1532 r., wyra¿aj¹ ideê proporcjonalnoci kary do przestêpstwa. Zdaniem ówczesnych mylicieli kara jest sprawiedliwa, gdy jest adekwatna do wagi pope³nionego przestêpstwa41.
Warto zwróciæ uwagê na ideê humanitaryzmu, która znalaz³a odzwierciedlenie w europejskich ustawach karnych po³owy XVIII w., m.in. pod wp³ywem
wspomnianych w rozdziale pierwszym tego opracowania, wybitnych mylicieli:
Montesquieu, Voltaire i Beccaria. Humanitaryci zabiegali w szczególnoci
o pe³n¹ subiektywizacjê odpowiedzialnoci karnej i jej indywidualizacjê42.
M. Szerer, Problematyka spo³ecznego oddzia³ywania kary, PiP 1974, nr 5, s. 20.
J. liwowski, Prawo karne. Cz. II. Zagadnienie kary i przepisy jej dotycz¹ce, Toruñ 1960,
s. 910.
39
Ibidem, s. 10.
40
K. Sójka-Zieliñska, Historia prawa, Warszawa 1995, s. 152.
41
Ibidem, s. 182.
42
Zob. J. Haytler, U róde³ prawa karnego, Warszawa 1934.
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Najwiêcej miejsca w ich dzie³ach zajê³a jednak problematyka okrelonoci kary,
która mia³a byæ cile sprecyzowana w ustawie, aby zapobiec samowoli s¹dów
(nulla poena sine lege)43. Dla przyk³adu mo¿na tutaj przytoczyæ twierdzenia,
jakie Cesare Beccaria zawar³ w swym dziele O przestêpstwach i karach: tylko
prawa mog¹ ustanawiaæ kary za przestêpstwa [...]. ¯aden sêdzia (który jest tylko
cz¹stk¹ spo³ecznoci) nie mo¿e bez obrazy sprawiedliwoci stanowiæ kar dla
innych cz³onków tej¿e spo³ecznoci. Równie¿ niesprawiedliwa by³aby kara przekraczaj¹ca granice prawnie ustalone, gdy¿ by³aby to kara inna, prawem nie przepisana44.
Kara sprawiedliwa powinna byæ tak¿e wspó³mierna do ciê¿koci przestêpstwa. W dziele Beccaria przeczytaæ mo¿na, ¿e: przeszkody powstrzymuj¹ce
ludzi od pope³niania przestêpstw powinny byæ tym wiêksze, im bardziej przestêpstwa sprzeczne s¹ z dobrem publicznym i im silniejsze s¹ pobudki, które
sk³aniaj¹ do pope³niania przestêpstw45.
Racjonalizacjê sprawiedliwociow¹ uzasadnia³ równie¿ Georg Hegel, uznaj¹c karê za logiczn¹ konsekwencjê przestêpstwa stanowi¹cego zaprzeczenie absolutnej idei prawa, jednak powy¿sza teoria ma walor wy³¹cznie teoretyczny.
Zwolennikami teorii absolutnych byli niektórzy reprezentanci szko³y klasycznej prawa karnego (m.in. K. Birkmeyer, J. Kohler, E. Krzymuski). Ich zdaniem wymierzanie kar realizuje ideê sprawiedliwoci. Émile Durkheim, przedstawiciel szko³y socjologicznej, tak¿e nawi¹zywa³ do idei sprawiedliwego karania,
jako czynnika integruj¹cego spo³eczeñstwo wokó³ uznawanych wartoci46.
Wspó³czenie prym wiod¹ nurty neoklasyczne, ujmuj¹ce ideê sprawiedliwego
karania nie abstrakcyjnie, lecz jako praktyczny miernik kary, oparty na wspó³miernoci orzeczonej kary do winy sprawcy i szkodliwoci pope³nionego czynu47.
Zdaniem Mariana Cielaka w wietle wspó³czesnych za³o¿eñ prawa karnego
nale¿y odrzuciæ nie tylko koncepcjê kary jako metafizycznej koniecznoci, która
nie potrzebuje celowociowego uzasadnienia, ale równie¿ abstrakcyjne, metafizyczne pojêcie sprawiedliwoci. Istnieje natomiast co, co mo¿na nazwaæ spo³ecznym poczuciem sprawiedliwoci. Zjawisko to z pewnoci¹ nie jest jednolite
i ³atwe do sprecyzowania, stanowi bowiem pewn¹ wypadkow¹ ocen indywidualnych w danym spo³eczeñstwie, jest natomiast sprawdzalnym empirycznie faktem. Zatem mówi¹c o karze sprawiedliwej, bez w¹tpienia mamy na myli to, ¿e
kara powinna odpowiadaæ spo³ecznemu poczuciu sprawiedliwoci.
Zadoæuczynienie spo³ecznemu poczuciu sprawiedliwoci Cielak zalicza do
celów kary. Cel ten ³atwo mo¿na dostrzec w powszechnym odczuciu spo³ecznym,
43
44
45
46
47
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K. Sójka-Zieliñska, op. cit., s. 287290.
C. Beccaria, O przestêpstwach i karach, Warszawa 1959, s. 59.
Ibidem, s. 68.
A. Marek, Prawo karne..., s. 240.
Ibidem, s. 240.

w uzasadnieniach orzeczeñ s¹dowych i w rozwi¹zaniach wspó³czesnych kodeksów karnych. Nie oznacza to jednak, by akceptowana musia³a byæ ka¿da kara,
któr¹ formalna wiêkszoæ spo³eczeñstwa uzna za sprawiedliw¹, gdy¿ mo¿e ona
nie uwzglêdniaæ w swoich ocenach wymagañ humanizmu48.
Wymierzaj¹c karê, s¹d powinien braæ pod uwagê oczekiwania spo³eczeñstwa, ale przede wszystkim wskazania ustawodawcy, pozwalaj¹ce na wymierzenie kary sprawiedliwej. Przes³anki zawarte w normie prawnej art. 12
§ 2 k.k.s. sk³adaj¹ siê na tzw. dyrektywê sprawiedliwociow¹ i s¹ recypowane
z za³o¿eñ stosowanych w prawie karnym powszechnym i okrelonych w art. 53
§ 1 k.k.
W zwi¹zku z powy¿szym mo¿na postawiæ pytanie, czy s¹d jest w stanie
z matematyczn¹ dok³adnoci¹ obliczyæ stosunek wagi czynu zabronionego do
sprawiedliwej (adekwatnej do zarzucanego czynu) odp³aty w postaci zastosowanej dolegliwoci, a tym samym rozwa¿yæ wiêkszy lub mniejszy stopieñ sprawiedliwego charakteru zastosowanej sankcji?
Wspó³miernoci kary do winy i spo³ecznej szkodliwoci czynu nie sposób
wyraziæ w jakiejkolwiek cile okrelonej liczbie lub wielkoci kary, co trafnie
zauwa¿a Andrzej Marek. S¹d mo¿e jedynie zakreliæ granice sprawiedliwoci
albo niesprawiedliwoci kary, czyli stwierdziæ, kiedy wymierzona w danej sprawie kara by³aby z pewnoci¹ zbyt surowa albo zbyt ³agodna49. Takie pojmowanie sprawiedliwoci karania mo¿na zilustrowaæ s³owami wielokrotnie przytaczanego przedstawiciela myli prawniczej Cesara Beccarii, który g³osi³, ¿e: gdyby
geometriê mo¿na by³o dostosowaæ do nieskoñczonych i zawi³ych przypadków
ludzkich dzia³añ, powinna powstaæ drabina kar, od najciê¿szej do najl¿ejszej,
odpowiadaj¹ca sk³adaj¹cej siê z kolejnych niedostrzegalnych stopni drabinie
dzia³añ (przestêpstw), poczynaj¹c od najciê¿szych a¿ do najl¿ejszych50.
Z powy¿szego twierdzenia wynika jednoznaczny wniosek, ¿e dyrektywa
sprawiedliwociowa zakrela tylko pewne granice sprawiedliwoci kary lub
rodka karnego. Dotyczy to nie tylko wysokoci kary danego rodzaju, ale tak¿e
wyboru pomiêdzy karami a rodkami, jakie s¹d mo¿e zastosowaæ w konkretnym
przypadku51.
Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e dyrektywy wymiaru kary okrelone w art. 12
§ 2 k.k.s. nale¿y stosowaæ równie¿ do rodków karnych wymienionych w art. 22
§ 2 k.k.s., z wyj¹tkiem rodków zabezpieczaj¹cych zwi¹zanych z niepoczytalnoci¹, czyli okolicznoci¹ wy³¹czaj¹c¹ winê. To samo za³o¿enie uwzglêdniane jest
w prawie karnym powszechnym w odniesieniu do dyrektyw z art. 53 § 1 k.k.
48
49
50
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M. Cielak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujêcia, Warszawa 1994, s. 208209.
A. Marek, Prawo karne..., s. 341.
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oraz rodków karnych okrelonych w art. 39 k.k., rodków probacyjnych
i innych rodków przewidzianych w kodeksie karnym, z tym samym wy³¹czeniem co w prawie karnym skarbowym52.
2.3.2. Dyrektywa prewencji indywidualnej

Termin

prewencja (³ac. praevenire) znaczy ogólnie wychodzenie naprzeciw, zapobieganie. Mówi¹c zatem o prewencji w dziedzinie prawa karnego
powszechnego oraz prawa karnego skarbowego, mamy na myli zapobieganie
czynom zabronionym. Ró¿ne mo¿liwoci i dzia³ania, za których pomoc¹ uprawnione organy pañstwowe staraj¹ siê zapobiegaæ czynom zabronionym, daj¹ podstawê do wyró¿niania dwóch pojêæ gatunkowych w postaci prewencji indywidualnej i prewencji ogólnej.
Prewencja indywidualna (szczególna) oznacza dzia³ania maj¹ce na celu zapobieganie pope³nianiu dalszych czynów zabronionych przez sprawcê tego czynu, za który zostaje wymierzona kara. Prewencja indywidualna jest jednym
z celów kary, okrelonym stanem, który za pomoc¹ kary przewiduje siê osi¹gn¹æ53. Z kolei prewencja ogólna okrela dzia³ania zwi¹zane z zapobieganiem
pope³nianiu czynów zabronionych ze strony innych osób czy te¿ generalnie ogó³u spo³eczeñstwa, dla którego kara ma byæ przyk³adem54.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e stawianie karze celu prewencyjnego nie jest zjawiskiem w³aciwym tylko wspó³czesnej nauce prawa karnego. Postulat ten mo¿na
znaleæ chocia¿by w dzie³ach mylicieli greckich, np. w dialogach Platona (wypowied Protagorasa): kto rozumnie karê myli wymierzaæ, ten siê nie bêdzie
mci³ za wystêpek miniony  przecie¿ czynu dokonanego wymazaæ z przesz³oci
nie potrafi  tylko ze wzglêdu na czyn przysz³y, aby drugi raz wystêpku nie
pope³ni³, ani sam ten przestêpca, ani kto inny, kto jego karê zobaczy55. Tak¿e
Seneka, powtarzaj¹c za Platonem, wysuwa³ postulat stosowania prewencji indywidualnej w nak³adanej dolegliwoci: nemo prudens quia peccatum est, sed ne
pecceretur56. Nie innego zdania by³ Beccarii, który pisa³, ¿e: Cel kary sprowadza siê [...] do tego, aby przeszkodziæ winnemu w wyrz¹dzaniu nowych szkód
wspó³obywatelom oraz aby powstrzymaæ innych od wyrz¹dzania szkód tego
samego rodzaju57.
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Z powy¿szego mo¿na zatem wyprowadziæ postulat, a¿eby dobieraæ tylko
takie kary i metody ich stosowania, które bêd¹ proporcjonalne do przestêpstwa
oraz wywr¹ najskuteczniejsze i najtrwalsze wra¿enie na sprawcy, a zarazem najmniej udrêcz¹ go fizycznie58.
Zatem stosuj¹c trzy etapy konkretyzacji stosowanej sankcji karnej, prewencjê indywidualn¹ mo¿na rozumieæ jako:
1) zapobiegawcze dzia³anie ustawowego zagro¿enia  dotycz¹ce kary zagro¿onej,
2) zapobiegawcze dzia³anie wyroku skazuj¹cego  dotycz¹ce kary orzeczonej,
3) zapobiegawcze dzia³anie wykonania kary  dotycz¹ce kary wykonanej.
W pierwszym i drugim etapie mamy do czynienia z zagro¿eniem dolegliwoci¹ karn¹, ale w fazie drugiej zagro¿enie to jest bardziej skonkretyzowane
i realne (rzeczywiste). Ponadto w drugim etapie ma miejsce formalne stwierdzenie i potêpienie czynu sprawcy, a wiêc nastêpuje fakt sam w sobie bêd¹cy dolegliwoci¹ i ród³em potencjalnej powci¹gliwoci sprawcy wzglêdem czynnoci
podejmowanych przez niego w przysz³oci, co jest dzia³aniem przede wszystkim
o charakterze wychowawczym59.
Dzia³ania podejmowane w ramach wykonania orzeczonej kary (etap trzeci)
zwi¹zane s¹ przede wszystkim z grob¹ wykonania tej czêci kary, która pozosta³a sprawcy do odbycia (zrealizowania), wspomnienie za tego, co zosta³o ju¿
wykonane, wydaje siê odgrywaæ tutaj najmniej zauwa¿aln¹ rolê60.
Zapobiegawcze oddzia³ywanie zagro¿enia ustawowego na sprawcê czynu
zabronionego rozpoczyna siê ju¿ w momencie pope³nienia przez niego czynu,
zatem istnieje mo¿liwoæ pojawienia siê trudnoci w stosowaniu prewencji
szczególnej. Niewykluczone bowiem, ¿e tzw. przypadkowy sprawca czynu zabronionego przerazi siê konsekwencjami prawnymi swego czynu do tego stopnia, ¿e mimo braku orzeczenia bêdzie to skuteczn¹ mobilizacj¹ do unikania
zbli¿onych incydentów w przysz³oci61.
W zwi¹zku z powy¿szym uzasadnione wydaje siê stwierdzenie, ¿e istotnym
problemem prewencji jest kwestia sposobu zapobiegania czynom zabronionym
za pomoc¹ kar. Mo¿na tutaj przedstawiæ trzy formy, w których wyra¿aæ siê mo¿e
prewencyjne dzia³anie kary:
1) odstraszanie sprawcy,
2) poprawa zachowania sprawcy poprzez jego wychowanie,
3) uniemo¿liwienie sprawcy pope³niania czynów zabronionych w przysz³oci.
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Nale¿y przy tym zauwa¿yæ, ¿e dwie pierwsze formy mog¹ byæ rozpatrywane
równie¿ w ramach prewencji ogólnej, natomiast trzecia  wy³¹cznie w ramach
prewencji szczególnej62.
Analizuj¹c rozwa¿ania podejmowane przez przedstawicieli doktryny, mo¿na
stwierdziæ, ¿e doæ du¿e kontrowersje oraz odmienne stanowiska budzi kwestia
wzajemnego stosunku pojêæ odstraszanie oraz wychowanie (poprawa). Pierwszy
termin jest wyrazisty i nie przysparza k³opotów semantycznych, natomiast drugi
nie jest okreleniem jednoznacznym. Niektórzy autorzy interpretuj¹ powy¿sze
pojêcia w sensie szerokim i uwa¿aj¹ wytworzenie siê motywów powci¹gowych pod wp³ywem kary za element wychowania, sk³onni byliby chyba wyeliminowaæ w ogóle pojêcie odstraszania z krêgu celów kary i zast¹piæ je szerszymi
pojêciami: poprawy, wychowania czy (najchêtniej) resocjalizacji63. Inni z kolei
obawiaj¹ siê przypisania efektów odstraszania na rachunek poprawy, poniewa¿
wychowanie rozumiej¹ w kontekcie zmiany osobowoci sprawcy w kierunku
dodatnim moralnie64.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wychowanie mo¿e mieæ równie¿ szerszy sens, wykraczaj¹cy poza zakres pojêcia prewencji, np. nauczenie skazanego zawodu podczas
wykonywania kary pozbawienia wolnoci65.
Zdaniem Mariana Cielaka trudno jednak odmówiæ  i to chyba w wiêkszoci wypadków  dzia³aniu odstraszaj¹cemu walorów wychowawczych. Je¿eli
dodamy do tego, ¿e wspomniane uniemo¿liwianie lub utrudnianie pope³niania
przestêpstw mo¿e ³¹czyæ siê z odstraszaniem lub wychowaniem, to wzajemny
stosunek omawianych pojêæ jeszcze bardziej siê skomplikuje66.
Podsumowuj¹c te uwagi, nale¿y podkreliæ, ¿e odstraszanie z natury swej
wi¹¿e siê z dolegliwoci¹, dlatego kara  jeli ma pe³niæ rolê powci¹gow¹
(odstraszaj¹c¹)  jest dolegliwoci¹. Natomiast wychowanie nie zawsze musi
³¹czyæ siê z dolegliwoci¹67.
Zgodnie z art. 12 § 2 k.k.s. s¹d, wymierzaj¹c karê, bierze pod uwagê cele
zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma wype³niæ w stosunku do osoby
skazanej. Jak zauwa¿a Tomasz Kaczmarek, zasadnicze zadanie stawiane przed
s¹dem, który w wydanym wyroku powinien uwzglêdniaæ postulat indywidualizacji kary w zwi¹zku ze stosowaniem dyrektywy prewencji indywidualnej, polega
na stwierdzeniu, czy zachodzi prawdopodobieñstwo powrotu sprawcy do przestêpstwa68.
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Przewidzenie przysz³ego zachowania sprawcy czynu zabronionego oraz
oparty na niej wybór w³aciwych rodków oddzia³ywania  to dwa najwa¿niejsze problemy, które powstaj¹ na gruncie prewencji indywidualnej69. W zwi¹zku
z powy¿szym w doktrynie u¿ywane jest pojêcie tzw. prognozy kryminologicznej,
gdy¿ nie jest mo¿liwe poczynienie pewnych ustaleñ co do przysz³ego postêpowania cz³owieka, ze wzglêdu na jego uzale¿nienie od okolicznoci natury indywidualnej (endogennych) i spo³ecznej (egzogennych), których zaistnienia i natê¿enia nie da siê przewidzieæ w momencie orzekania kary przez s¹d70.
W zakresie prewencji indywidualnej operuje siê minimalnym i maksymalnym programem resocjalizacji. Ka¿da kara zak³ada jako minimum oddzia³ywania wywo³anie takich prze¿yæ psychicznych, które powstrzyma³yby sprawcê od
pope³nienia kolejnego czynu zabronionego. Ten rodzaj poprawy okrela siê jako
poprawê jurydyczn¹. Maksymalnym oddzia³ywaniem jest poprawa moralna, czyli osi¹gniêcie g³êbszych przeobra¿eñ osobowoci skazanego, ani¿eli tylko powstrzymanie go od pope³nienia nowych przestêpstw71. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pomiêdzy popraw¹ jurydyczn¹, wyra¿aj¹c¹ siê w braku powrotu do przestêpstwa,
a popraw¹ moraln¹, polegaj¹c¹ na pe³nej akceptacji regu³ i wartoci spo³ecznych, mo¿e istnieæ wiele szczebli porednich72.
Fundamentalne znaczenie dla postawienia trafnej prognozy kryminologicznej i orzeczenia w³aciwej kary czy rodka karnego ma gruntowne zbadanie
i w³aciwa ocena osobowoci sprawcy, dokonana pod k¹tem wyliczonych w art.
13 k.k.s. okolicznoci, tzn. jego motywacja i sposób zachowania siê, w³aciwoci
i warunki osobiste, sposób ¿ycia przed pope³nieniem czynu zabronionego i zachowanie po jego pope³nieniu, zw³aszcza gdy czyni³ starania o zapobie¿enie
uszczupleniu nale¿noci publicznoprawnej lub o jej póniejsze wyrównanie, co
jest kolejnym przyk³adem recepcji za³o¿eñ prawa karnego powszechnego73.
Pod pojêciem w³aciwoci osobistych nale¿y rozumieæ cechy biologiczne
(np. wiek, p³eæ, stan zdrowia)74, ukszta³towan¹ w okrelony sposób osobowoæ
sprawcy, stan zdrowia psychicznego oraz poziom rozwoju intelektualnego. Do
osobowoci zaliczamy wiedzê o rzeczywistoci, plany ¿yciowe, zainteresowania,
sprawnoæ dzia³ania, zdolnoci, cechy charakteru w relacji z otoczeniem (konfliktowoæ, na³ogi), samoocenê, postawy wobec powszechnie uznawanych wartoci spo³ecznych, si³ê woli, temperament bêd¹cy wyznacznikiem dynamiki osobowoci75.
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Przez warunki osobiste sprawcy rozumie siê warunki materialne, mieszkaniowe, socjalne, zdrowotne, rodzinne i zwi¹zane z tym obowi¹zki opieki lub
stany konfliktów czy zatargów. Jednostka w celu prawid³owego funkcjonowania
w spo³eczeñstwie musi mieæ zapewniony pewien standard materialny i socjalny
oraz byæ zintegrowana ze rodowiskiem. Brak choæby minimalnej integracji
spo³ecznej mo¿e byæ skutkiem zaburzenia stanu psychicznego jednostki (psychopatie) lub efektem pope³nienia przestêpstwa (odrzucenie przez rodowisko, rodzinê)76.
Jak ju¿ wspomniano, istotne znaczenie dla ustalenia prognozy kryminologicznej ma sposób ¿ycia sprawcy przed pope³nieniem przestêpstwa. Dotychczasowa niekaralnoæ sprawcy (zw³aszcza takiego, który prze¿y³ wiele lat bez kolizji z prawem), ustabilizowana pozycja, sta³e zatrudnienie, dobra opinia
w miejscu pracy, wród s¹siadów, sumienne wype³nianie obowi¹zków spo³ecznych, rodzinnych itp. wp³ywaj¹ korzystnie na prognozê przysz³ego zachowania
siê i ewentualny wymiar sankcji. Na charakter okolicznoci prognostycznych
i ³agodz¹cych korzystnie wp³ywa tak¿e wzorowe zachowanie siê w szkole, wojsku czy rodzinie77. Na niekorzyæ sprawcy dzia³aj¹ natomiast wczeniejsze kolizje z prawem, naganny tryb ¿ycia, itp.
Aby zapewniæ s¹dowi uzyskanie danych osobowo-poznawczych, ustawodawca zobowi¹zuje organy postêpowania do zebrania niezbêdnych informacji
o sprawcy przestêpstwa. Zgodnie z art. 213 k.p.k., recypowanym przez art. 113 k.k.s.,
w postêpowaniu nale¿y ustaliæ to¿samoæ oskar¿onego, jego wiek, stosunki rodzinne, maj¹tkowe, wykszta³cenie, zawód i ród³a dochodu. Je¿eli podejrzany
by³ ju¿ prawomocnie skazany, do akt postêpowania do³¹cza siê odpis lub wyci¹g
wyroku i dane z odbycia kary, a gdy to nie wystarcza  zw³aszcza do ustalenia,
czy przestêpstwo zosta³o pope³nione w warunkach recydywy  tak¿e akta poprzednich spraw oraz opinie z zak³adów poprawczych, wychowawczych lub karnych, w których skazany przebywa³.
W razie potrzeby s¹d, a w postêpowaniu przygotowawczym prokurator lub
policja, zarz¹dza wobec oskar¿onego przeprowadzenie wywiadu rodowiskowego. Jego obowi¹zkowe przeprowadzenie ustawodawca przewiduje w dwóch sytuacjach (art. 214 k.p.k. w zw. z art. 113 k.k.s.):
 w sprawach o zbrodnie,
 w stosunku do sprawcy, który w chwili pope³nienia czynu nie ukoñczy³ 21
lat, je¿eli zarzucono mu pope³nienie umylnego wystêpku przeciwko ¿yciu.
Zachowanie sprawcy po pope³nieniu przestêpstwa mo¿e w wielu wypadkach
przemawiaæ na jego korzyæ. Z pozytywn¹ ocen¹ spotka siê np. okazanie skruchy, ¿alu z powodu pope³nienia czynu, przyznanie siê do jego pope³nienia,
76
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a tak¿e naprawienie wyrz¹dzonej szkody (materialnej lub moralnej), staranie siê
o jej naprawienie lub zadoæuczynienie w innej formie spo³ecznemu poczuciu
sprawiedliwoci. Natomiast na niekorzyæ sprawcy przemawia k³amstwo, próba
przerzucenia odpowiedzialnoci na inn¹ osobê, zacieranie ladów przestêpstwa,
nieudzielenie pomocy ofierze lub ucieczka z miejsca wypadku78.
Szczególn¹ form¹ zachowania siê po pope³nieniu przestêpstwa jest poddanie siê mediacji albo zawarcie ugody z pokrzywdzonym w postêpowaniu przed
s¹dem lub prokuratorem (art. 53 § 2 k.k.), co nie jest mo¿liwe w stosunku do
sprawcy przestêpstwa/wykroczenia skarbowego, poniewa¿ przepisy karne skarbowe (art. 113 k.k.s.) wykluczaj¹ mo¿liwoæ zastosowania m.in. postêpowania
mediacyjnego w postêpowaniu karnym skarbowym79.
W powy¿szej sytuacji s¹d uwzglêdnia jedynie pozytywne wyniki mediacji
i zawartej ugody, a zatem mog¹ one wp³ywaæ tylko na z³agodzenie kary, jej
warunkowe zawieszenie itp. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e choæ s¹d powinien
wzi¹æ pod uwagê wyniki mediacji i ugody, to nie s¹ one dla niego wi¹¿¹ce, gdy¿
prowadzi³oby to do ograniczenia swobody sêdziowskiej80.
W przypadku pozytywnej prognozy kryminologicznej, a wiêc powziêcia
przez s¹d przekonania, ¿e nie zachodzi prawdopodobieñstwo powrotu sprawcy
na drogê przestêpstwa, mo¿e on podj¹æ decyzjê o zastosowaniu kar czy rodków
karnych o zapobiegawczo-wychowawczym oddzia³ywaniu. W okresie dominacji
idei resocjalizacji ³¹czono oddzia³ywanie wychowawcze z kar¹ pozbawienia
wolnoci, jednak dowiadczenia uzyskane w praktycznym stosowaniu tej metody
podwa¿y³y resocjalizacyjne funkcje tak stosowanej sankcji, wskazuj¹c na ujemne skutki izolacji wiêziennej.
Nie oznacza to jednak ca³kowitej rezygnacji z d¹¿enia do pozytywnego oddzia³ywania na skazanych w zak³adach karnych. Niekiedy ocena osobowoci
sprawcy, stopnia jego demoralizacji, zagro¿enia, jakie przedstawia dla porz¹dku
prawnego, motywów i sposobu pope³nienia przestêpstwa, mo¿e wskazywaæ na
koniecznoæ izolacji sprawcy od spo³eczeñstwa przez pewien czas (krótkoterminowe kary pozbawienia wolnoci), a w przypadku niebezpiecznych sprawców przestêpstw, w tym tzw. przestêpców zawodowych czy recydywistów, nawet
przemawiaæ za d³ugotrwa³ym pozbawieniem wolnoci81. W skrajnych przypadkach naruszeñ dotycz¹cych prawa karnego powszechnego mo¿e zachodziæ potrzeba do¿ywotniej ochrony spo³eczeñstwa przed niebezpiecznym
sprawc¹82.
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Wymienione przes³anki mog¹ wskazywaæ, ¿e zasadnym jest zastosowanie
kary nieizolacyjnej, a wiêc oddzia³ywanie na sprawcê w warunkach wolnoci
kontrolowanej (bez nara¿ania go na ujemny wp³yw wspó³wiêniów) w ramach
kary ograniczenia wolnoci, aby np. utrudniæ mu kontakt ze rodowiskiem przestêpczym, oraz w ramach probacji (warunkowego umorzenia postêpowania
i warunkowego zawieszenia wykonania kary)83.
£agodniejsze traktowanie sprawców przestêpstw zagro¿onych kar¹ pozbawienia wolnoci umo¿liwia norma prawna okrelona w art. 26 § 1 k.k.s., która
pozwala na fakultatywn¹ zamianê kary pozbawienia wolnoci na karê ograniczenia wolnoci, je¿eli sprawca czynu zabronionego uici³ wymagan¹ nale¿noæ
publicznoprawn¹ bêd¹c¹ przedmiotem czynu84. S¹d mo¿e przy tym dojæ do
wniosku, ¿e po¿¹dane jest pozbawienie sprawcy korzyci z przestêpstwa i uwiadomienie mu nieop³acalnoci jego pope³niania oraz odebranie lub utrudnienie
mu warunków do ich pope³niania poprzez dodatkowe zastosowanie (oprócz
kary) rodków karnych (przewidzianych w art. 22 § 2 k.k.s.) w postaci:
 przepadku przedmiotów,
 ci¹gniêcia równowartoci pieniê¿nej przepadku przedmiotów,
 przepadku korzyci maj¹tkowej,
 ci¹gniêcia równowartoci pieniê¿nej przepadku korzyci maj¹tkowej,
 orzeczenie zakazu prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, wykonywania
okrelonego zawodu lub zajmowania okrelonego stanowiska.
Oczywicie zamiana kary pozbawienia wolnoci na karê ograniczenia wolnoci nie stoi na przeszkodzie równoczesnemu zastosowaniu kary grzywny
i wymienionej wczeniej kary ograniczenia wolnoci.
Analiza powy¿szych unormowañ kodeksu karnego skarbowego mo¿e prowadziæ do uzasadnionego wniosku, ¿e ustawodawca wprowadzi³ powy¿sze regulacje, aby w sposób radykalny zmniejszyæ liczbê orzekanych kar bezwzglêdnego
pozbawienia wolnoci na rzecz kar o charakterze nieizolacyjnym.
Podobne rozwi¹zanie mo¿na zauwa¿yæ równie¿ na gruncie prawa karnego
powszechnego, gdzie  je¿eli ustawa przewiduje mo¿liwoæ wyboru rodzaju
kary  karê pozbawienia wolnoci bez warunkowego zawieszenia jej wykonania
orzeka siê tylko wtedy, gdy inna kara lub rodek karny nie s¹ w stanie spe³niæ jej
celów (art. 58 k.k.)85.
Dodatkowym wzmocnieniem dyrektywy z art. 58 k.k. jest zasada, w myl
której w przypadku zagro¿enia alternatywnego sankcja jest zbudowana tak, aby
wyliczanie kar mo¿liwych do orzeczenia rozpoczyna³o siê od naj³agodniejszych
(kara grzywny i kara graniczenia wolnoci), a koñczy³o na karze pozbawienia
wolnoci.
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Zgodnie z regulacj¹ zawart¹ w art. 59 k.k., je¿eli przestêpstwo zagro¿one
jest kar¹ pozbawienia wolnoci do trzech lat albo karami ³agodniejszymi ze
wzglêdu na ich charakter rodzajowy (tzn. kar¹ ograniczenia wolnoci lub kar¹
grzywny) i spo³eczna szkodliwoæ czynu nie jest znaczna, s¹d mo¿e odst¹piæ od
wymierzenia kary i poprzestaæ na orzeczeniu rodka karnego; jeli uzna, ¿e spe³ni on cele kary.
Powy¿sze przes³anki maj¹ równie¿ zastosowanie w prawie karnym skarbowym wobec sprawców przestêpstw skarbowych, gdzie recypuje siê wy¿ej wymienione artyku³y, zgodnie z norm¹ okrelon¹ w art. 20 § 2 k.k.s. Jedynym
wy³¹czeniem jest tutaj norma prawna okrelona w art. 59 k.k.
2.3.3. Dyrektywy a zasady s¹dowego wymiaru kary

System s¹dowego wymiaru kary wspó³kszta³tuj¹ zasady, dyrektywy i instytucje

zwi¹zane z sêdziowskim orzekaniem o karze i innych rodkach karnych.
W odniesieniu do relacji zachodz¹cej pomiêdzy zasadami a dyrektywami nale¿y
przede wszystkim podkreliæ normatywne znaczenie zasad w tym sensie, i¿ reguluj¹ one sposób rozstrzygania kwestii zwi¹zanych ze stosowaniem przepisów
o orzekaniu kar i rodków karnych86. Oznacza to, ¿e wszelkie w¹tpliwoci pojawiaj¹ce siê w toku s¹dowego wymiaru kary nale¿y rozstrzygaæ zgodnie z wyznaczonym przez odpowiedni¹ zasadê kierunkiem czy te¿ sposobem rozstrzygania
danego przypadku87.
Zasady, jako podstawowe za³o¿enia okrelone w kodeksie karnym, wyznaczaj¹ ramy dla konkretnego wymiaru kary. Natomiast dyrektywy wymiaru kary
wi¹¿¹ siê z motywacj¹ karania, czyli z celami orzekanych kar, okrelonymi
wprost przez art. 12 § 2 i 3 k.k.s., a porednio równie¿ przez inne normy zawarte
w przepisach czêci ogólnej, wyj¹tkowo szczególnej.
Dyrektywy dziel¹ siê na ogólne i szczególne. Ogólne dyrektywy wymiaru
kary (cele kary) s¹ wskazówkami przy ka¿dym jej wymierzaniu, wobec ka¿dego
sprawcy. Zgodnie z regulacj¹ art. 12 § 2 k.k.s. do ogólnych dyrektyw nale¿y
zaliczyæ: wspó³miernoæ kary do stopnia winy i spo³ecznej szkodliwoci czynu
sprawcy, prewencjê indywidualn¹ oraz prewencjê ogóln¹. Wspó³miernoæ kary
do winy i spo³ecznej szkodliwoci czynu tworz¹ tzw. dyrektywê sprawiedliwociow¹. Dyrektywa prewencji indywidualnej przejawia siê w zapobiegawczym
i wychowawczym oddzia³ywaniu na sprawcê, za dyrektywa prewencji ogólnej
polega na kszta³towaniu wiadomoci prawnej spo³eczeñstwa.
Dyrektywy szczególne determinuj¹ natomiast wybór rodzaju czy wymiaru
kary w zale¿noci od okolicznoci zwi¹zanych z okrelon¹ kategori¹ sprawców,
86
87

Zob. M. Derlatka, Motywacja w s¹dowym wymiarze kary, Prok. i Praw. 2012, nr 6, s. 2837.
A. Marek, Prawo karne. Komentarz..., s. 331.
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np. nieletnich i m³odocianych (art. 12 § 3 k.k.s.), lub okrelonych kar, np. wynikaj¹ca z recypowanego art. 58 § 1 k.k. dyrektywa nakazuj¹ca traktowanie bezwzglêdnej kary pozbawienia wolnoci jako rodka ostatecznego, gdy inne sankcje nie bêd¹ mog³y spe³niæ celów kary88.

2.4. Ustawowy i s¹dowy wymiar kary

Analizuj¹c specyfikê ustawowego wymiaru kary, nale¿y zwróciæ uwagê na
czynniki kszta³tuj¹ce zarówno ustawowy, jak i s¹dowy wymiar kary, odnosz¹cy
siê równie¿ do sytuacji zastosowania rodków karnych oprócz lub te¿ zamiast
kary (w ramach orzeczeñ kad³ubowych)89.
Problematyka ustawowego wymiaru kary na gruncie doktrynalnym dotyczy
okrelonej w normie prawnokarnej granicy zakrelaj¹cej wysokoæ sankcji oraz
rodzaj dolegliwoci stosowanej wobec sprawcy czynu zabronionego o charakterze maj¹tkowym lub osobistym. Zarówno w prawie karnym skarbowym, jak
i w prawie karnym powszechnym granica ta okrelana jest w sankcji zawartej
w przepisie okrelaj¹cym czyn zabroniony oraz jego specyfikê90.
W zale¿noci od tego, czy sprawca czynu pope³nia wykroczenie skarbowe
czy przestêpstwo skarbowe, okrelona granica wyznacza zwyk³y lub szczególny ustawowy wymiar kary. Modyfikacja szczególnego wymiaru kary ma
charakter dualistyczny, tzn. ustawowa sankcja gro¿¹ca za pope³nienie czynu zabronionego mo¿e ulec z³agodzeniu lub te¿ wrêcz przeciwnie  zaostrzeniu91.
W prawie karnym skarbowym ustawowy wymiar kary okrelaj¹cy granicê
sankcji stosowanych w przypadku przestêpstw skarbowych opisuj¹ nastêpuj¹ce
przepisy:
1) w przypadku zastosowania kary grzywny okrelonej w stawkach dziennych  art. 23 § 1 k.k.s.,
2) w przypadku zastosowania kary ograniczenia wolnoci  art. 26 § 4 k.k.s.
recypuj¹cy wymiar z art. 34 § 1 k.k.,
3) w przypadku zastosowania kary pozbawienia wolnoci  art. 27 § 1 k.k.s.
88
Zob. L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe..., s. 165; T. Kaczmarek, Sêdziowski
wymiar kary w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w wietle badañ ankietowych, [w:] idem, Rozwa¿ania o przestêpstwie i karze. Wybór prac z okresu 40-lecia naukowej twórczoci, Warszawa 2006,
s. 444477, 528540.
89
Zob. B. Wróblewski, Ustawowy a sêdziowski wymiar kary (Referat sprawozdawczy)
[w:] B. Wróblewski (red.), Pamiêtnik III-go Zjazdu Prawników Polskich, Warszawa 1937.
90
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe,
Warszawa 2011, s. 140.
91
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe..., s. 161.
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Czynniki, które wp³ywaj¹ na wysokoæ zastosowanej kary lub rodka karnego, okrelone zosta³y w art. 12 § 2 k.k.s. Przepis ten  jak zauwa¿aj¹ Violetta
Konarska-Wrzosek, Tomasz Oczkowski i Jerzy Skorupka  wskazuje specyficzne cele, jakimi s¹d powinien kierowaæ siê przy wyborze rodzaju i wysokoci
zastosowanej dolegliwoci. I tak, uwzglêdniaj¹c normê prawnokarn¹ okrelon¹
w art. 12 § 2 k.k.s., s¹d powinien kierowaæ siê nastêpuj¹cymi celami:
 uczynienie zadoæ sprawiedliwoci,
 zastosowanie prewencji indywidualnej,
 zastosowanie prewencji generalnej92.
Aby wype³niæ przedstawione powy¿ej cele, nale¿y uwzglêdniæ postulat konkretyzacji wymiaru kary (rodka karnego) na p³aszczynie indywidualnej, stosownie do ciê¿aru udowodnionej winy oraz wagi czynu, stosuj¹c siê jednoczenie do skutków, jakie nieæ ma dzia³anie prewencyjne zarówno wobec osoby
sprawcy, jak i ogó³u spo³eczeñstwa (uwiadomienie negatywnych efektów zwi¹zanych z pope³nieniem czynu zabronionego)93.
Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e ustawowy wymiar kary w prawie karnym skarbowym okrelony zosta³ na podstawie zasad stosowanych w tej materii w prawie
karnym powszechnym. Niejednokrotnie poszczególne nakazy zwi¹zane z prawid³owym stosowaniem ustawowego wymiaru zosta³y z tego¿ prawa recypowane.
Dlatego te¿ s³usznym wydaje siê byæ pogl¹d czêsto spotykany w doktrynie, aby
odnosz¹c siê do specyfiki ustawowego wymiaru kary, bazowaæ na rozwi¹zaniach
stosowanych w prawie karnym powszechnym.
W myl zasady nulla poena sine lege nakazy zwi¹zane ze stosowaniem
dolegliwoci przez uprawnione organy pañstwa (najczêciej s¹ nimi niezawis³e
s¹dy) wynikaj¹ z przyjêtego w danym kraju systemu sankcji karnych94.
Natomiast w doktrynie prawa karnego powszechnego obecne s¹ teorie mówi¹ce o czterech zasadniczych rodzajach okrelania systemu sankcji. I tak, bazuj¹c na wy¿ej wymienionych twierdzeniach, wyró¿niæ mo¿na:
 system sankcji bezwzglêdnie nieoznaczonych  w którym akt prawny
okrela specyfikê czynu zabronionego bez okrelenia dolegliwoci gro¿¹cej za
jego pope³nienie,
 system sankcji bezwzglêdnie oznaczonych  w którym akt prawny cile
okrela zarówno czyn zabroniony, jak i rodzaj oraz wysokoæ stosowanej dolegliwoci,

92

s. 140.

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe...,

93
Zob. K. Gradoñ, Granice przebaczenia  spór o zakres stosowania sprawiedliwoci naprawczej [w:] M. P³atek, M. Fajsta (red.), Sprawiedliwoæ naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, Warszawa 2005.
94
Zob. W. wida, Prawo karne, Warszawa 1978, s. 8082.
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 system sankcji wzglêdnie nieoznaczonych  w którym akt prawny okrela
czyn zabroniony oraz dolegliwoæ gro¿¹c¹ za jego pope³nienie, nie zakrela jednak jej dolnej oraz górnej granicy,
 system sankcji wzglêdnie oznaczonych  w którym akt prawny okrela
czyn zabroniony oraz dolegliwoæ gro¿¹c¹ za jego pope³nienie, zakrelaj¹c jednoczenie doln¹ oraz górn¹ granicê dolegliwoci; mo¿liw¹ do orzeczenia w indywidualnych przypadkach95.
Zarówno w Polsce, jak i w wiêkszoci innych krajów europejskich stosuje
siê system sankcji wzglêdnie oznaczonych, bêd¹cy wspó³czenie najpopularniejszym rozwi¹zaniem w zakresie ustawowego wymiaru kary. Przewidziane prawem sankcje za rodzajowo okrelone czyny zabronione uwzglêdniaj¹ zarówno
sam¹ dolegliwoæ, jak i jej rozpiêtoæ, w ramach której s¹d mo¿e wyznaczyæ
ustawowy wymiar wybranej sankcji. W sytuacjach, w których stosuje siê karê
wed³ug powy¿szych zasad, mowa jest o zwyk³ym ustawowym wymiarze kary.
Natomiast w sytuacji, gdy modyfikujemy przewidziany przez normê prawnokarn¹ wymiar kary, mamy do czynienia ze szczególnym ustawowym wymiarem kary, który w doktrynie okrelany jest równie¿ mianem nadzwyczajny96.
Wprowadzane zmiany dotycz¹ wyj¹tkowych sytuacji, wskazanych przez normê
prawnokarn¹ o charakterze zgeneralizowanym, gdzie okrelony przepis kodeksu
przewiduje odst¹pienie od standardowo przyjêtego wymiaru kary97.
Jak ju¿ wspomniano, szczególny charakter ustawowego wymiaru kary mo¿e
zostaæ ukierunkowany na nadzwyczajne z³agodzenie przewidzianej przepisem
sankcji lub te¿ na jej podwy¿szenie wzglêdem przewidzianej zwyk³ym ustawowym wymiarem kary98.
Powody, dla których ustawodawca dopuci³ mo¿liwoæ z³agodzenia ustawowego wymiaru kary, mog¹ byæ podyktowane wieloma czynnikami, okrelonymi
w ró¿nych przepisach kodeksu karnego skarbowego. Jest to instytucja przewidziana tylko wobec sprawców przestêpstw skarbowych, nie dotyczy sprawców
wykroczeñ skarbowych (szczegó³owa analiza powy¿szej instytucji zostanie omówiona w dalszej czêci niniejszego opracowania)99.
Druga mo¿liwoæ modyfikacji ustawowego wymiaru kary to nadzwyczajne
podwy¿szenie (obostrzenie) kary. Jest to prawnie opisana mo¿liwoæ odejcia od
orzekania kar przewidzianych wobec sprawców w czêci szczególnej prawa kar95
V. Konarska-Wrzosek, Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym...,
s. 3839.
96
Zob. L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe..., s. 165.
97
Zob. M. Cielak, Polskie prawo karne..., s. 448.
98
Zob. B. Rybak, Zbieg podstaw do nadzwyczajnego z³agodzenia i obostrzenia kary, czyli
rozwa¿ania o roli art. 57 § 2 w KK z 1997 r., Palestra 2000, nr 56; por. M. Cielak, Zbieg
szczególnego z³agodzenia ze szczególnym obostrzeniem kary, Palestra 1977, nr 5.
99
J. Raglewski, Model nadzwyczajnego z³agodzenia kary w polskim systemie prawa karnego
(analiza dogmatyczna w ujêciu materialnoprawnym), Kraków 2008, s. 463.
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nego skarbowego, penalizuj¹cych okrelone zachowanie obywateli i zastosowanie podwy¿szenia lub zamiany kary przewidzianej za dany czyn. Mo¿e byæ tak¿e
podstaw¹ do ograniczenia mo¿liwoci zastosowania kary z³agodzonej.
Nadzwyczajne obostrzenie kary stosowane w prawie karnym skarbowym,
w przeciwieñstwie do sytuacji zwi¹zanych ze z³agodzeniem kary, jest regulacj¹
w pe³ni autonomiczn¹, tzn. nie odnosi siê do regulacji znanych z prawa karnego
powszechnego. Dotyczy to zarówno przes³anek, jak i sposobu nadzwyczajnego
obostrzenia kary.
Wszystkie przes³anki dotycz¹ce nadzwyczajnego obostrzenia kary maj¹ ponadto charakter obligatoryjny, co stanowi kolejn¹ ró¿nicê pomiêdzy tymi dwoma
rodzajami modyfikacji ustawowego wymiaru kary. Nadzwyczajne obostrzenie
kary, podobnie jak nadzwyczajne z³agodzenie kary, w prawie karnym skarbowym odnosi siê tylko do sprawców przestêpstw skarbowych. Przes³anki nadzwyczajnego obostrzenia kary s¹ zawarte w art. 37 k.k.s. i maj¹ charakter enumeratywny, tj. zosta³y wymione tylko w tym artykule na zasadzie katalogu
zamkniêtego.
Analizuj¹c zapis normy prawnej, mo¿na stwierdziæ, ¿e stosowanie nadzwyczajnego obostrzenia kary jest dopuszczalne w siedmiu przypadkach:
1) gdy sprawca pope³nia umylnie przestêpstwo skarbowe, powoduj¹c
uszczuplenie nale¿noci publicznoprawnej du¿ej wartoci albo pope³nia umylnie przestêpstwo skarbowe, a wartoæ przedmiotu czynu zabronionego jest du¿a,
2) gdy sprawca uczyni³ sobie z pope³niania przestêpstw skarbowych sta³e
ród³o dochodu,
3) gdy sprawca pope³nia co najmniej dwa przestêpstwa skarbowe, zanim
zapad³ pierwszy wyrok (chocia¿by nieprawomocny) co do któregokolwiek z nich
i ka¿dy z tych czynów wyczerpuje znamiona przestêpstwa skarbowego okrelonego w tym samym przepisie, a odstêpy czasu pomiêdzy nimi nie s¹ d³ugie,
4) gdy sprawca skazany za umylne przestêpstwo skarbowe na karê pozbawienia wolnoci lub karê ograniczenia wolnoci albo karê grzywny w ci¹gu
piêciu lat po odbyciu co najmniej szeciu miesiêcy kary pozbawienia wolnoci
lub szeciu miesiêcy kary ograniczenia wolnoci albo po uiszczeniu grzywny
wynosz¹cej co najmniej 120 stawek dziennych pope³nia umylnie przestêpstwo
skarbowe tego samego rodzaju,
5) gdy sprawca pope³nia przestêpstwo skarbowe, dzia³aj¹c w zorganizowanej
grupie albo w zwi¹zku maj¹cym na celu pope³nienie przestêpstwa skarbowego,
6) gdy sprawca pope³nia przestêpstwo skarbowe, u¿ywaj¹c przemocy lub
gro¿¹c natychmiastowym jej u¿yciem albo dzia³a wspólnie z inn¹ osob¹, która
u¿ywa przemocy lub grozi natychmiastowym jej u¿yciem,
7) gdy sprawca przez nadu¿ycie stosunku zale¿noci lub wykorzystanie krytycznego po³o¿enia doprowadza inn¹ osobê do pope³nienia czynu zabronionego
kwalifikowanego jako przestêpstwo skarbowe.
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Jak zauwa¿aj¹ Leszek Wilk oraz Jaros³aw Zagrodnik, z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e podstaw¹ do tej szczególnej formy ustawowego wymiaru kary
jest:
1) du¿a wartoæ nale¿noci publicznoprawnej uszczuplonej pope³nionym
przestêpstwem skarbowym,
2) pope³nianie przestêpstw skarbowych w ramach zorganizowanej grupy
przestêpczej,
3) uczynienie z pope³nianych przestêpstw skarbowych sta³ego ród³a dochodów,
4) dzia³anie w ramach recydywy skarbowej,
5) dzia³anie w ramach ci¹gu przestêpstw skarbowych,
6) rozbójniczy charakter pope³nianych przestêpstw skarbowych,
7) szczególnie grone kategorie zjawiskowe100.
Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e podobne czynniki stanowi¹ podstawê do orzeczenia zmodyfikowanego (podwy¿szonego) wymiaru kary na gruncie prawa karnego powszechnego, co mo¿e stanowiæ kolejny dowód bliskoci obu ga³êzi101.
Mo¿liwoæ rozszerzenia granicy stosowania kary przy modyfikacji ustawowego wymiaru reguluje art. 28 § 2 k.k.s., w którym okrelono, ¿e kara grzywny
nie mo¿e przekroczyæ 1080 stawek dziennych; kara ograniczenia wolnoci nie
mo¿e przekroczyæ 2 lat; natomiast kara pozbawienia wolnoci w przypadku nadzwyczajnego obostrzenia nie mo¿e wynieæ wiêcej ni¿ 10 lat102.
Zgodnie z art. 38 § 1 k.k.s. s¹d stosuje nadzwyczajne obostrzenie kary,
uzale¿niaj¹c jego stosowanie od konkretnego typu przestêpstwa skarbowego.
I tak, w zale¿noci od typu przestêpstwa skarbowego, s¹d w ramach nadzwyczajnego obostrzenia kary mo¿e zastosowaæ karê:
1) pozbawienia wolnoci do szeciu miesiêcy albo karê ograniczenia wolnoci, je¿eli przestêpstwo skarbowe jest zagro¿one tylko kar¹ grzywny do 360 stawek
dziennych, co nie wy³¹cza wymierzenia tak¿e kary grzywny gro¿¹cej za to przestêpstwo,
2) pozbawienia wolnoci do roku albo karê ograniczenia wolnoci, je¿eli
przestêpstwo skarbowe jest zagro¿one tylko kar¹ grzywny przekraczaj¹c¹ 360
stawek dziennych, co nie wy³¹cza wymierzenia tak¿e kary grzywny gro¿¹cej za
to przestêpstwo,
3) pozbawienia wolnoci przewidzian¹ za przypisane przestêpstwo skarbowe
w wysokoci nie ni¿szej ni¿ miesi¹c do górnej granicy ustawowego zagro¿enia zwiêkszonego o po³owê, co nie wy³¹cza wymierzenia z takim samym
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe..., s. 168.
Zob. J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1977,
s. 226227; por. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 1996, s. 198.
102
Zob. V. Konarska-Wrzosek, Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym...,
s. 43.
100
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obostrzeniem tak¿e kary grzywny gro¿¹cej za to przestêpstwo obok kary pozbawienia wolnoci.
Natomiast w art. 38 § 2 k.k.s. ustawodawca przewidzia³ specyficzny sposób
stosowania kary nadzwyczajnie obostrzonej wobec sprawców przestêpstw skarbowych, gdzie wartoæ czynu przekracza tysi¹ckrotnoæ minimalnego wynagrodzenia. W przepisie tym okrelono, ¿e: Stosuj¹c nadzwyczajne obostrzenie
kary, s¹d wymierza karê pozbawienia wolnoci w wysokoci nie ni¿szej ni¿
3 miesi¹ce do górnej granicy ustawowego zagro¿enia zwiêkszonego podwójnie,
co nie wy³¹cza wymierzenia w wysokoci do górnej granicy ustawowego zagro¿enia zwiêkszonego o po³owê tak¿e kary grzywny gro¿¹cej za to przestêpstwo,
je¿eli sprawca pope³nia ten czyn zabroniony okrelony w:
1) art. 54 § 1, art. 55 § 1, art. 56 § 1, art. 63 § 13, art. 65 § 1, art. 67 § 1,
art. 70 § 1, 2 i 4, art. 73a § 1, art. 76 § 1, art. 77 § 1, art. 78 § 1, art. 86 § 1 i 2,
art. 87 § 1 i 2, art. 90 § 1, art. 91 § 1 oraz art. 92 § 1, a kwota uszczuplonej
nale¿noci publicznoprawnej lub wartoæ przedmiotu czynu zabronionego jest
wielka.
Powy¿szy sposób traktowania sprawców przestêpstw skarbowych dotyczy
tylko okrelonego w powy¿szym zapisie katalogu czynów zabronionych. Jednoczenie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e sprawca czynów opisanych w art. 38 § 2 k.k.s. mo¿e
unikn¹æ podwy¿szonej dolegliwoci, je¿eli nale¿noæ publicznoprawna, która
by³a wymagana w danej sytuacji i by³a podstaw¹ do wszczêcia postêpowania
karnego skarbowego, zostanie uiszczona w ca³oci przed zakoñczeniem postêpowania s¹dowego w pierwszej instancji, a gdy dzia³a³ w ramach zorganizowanej
grupy przestêpczej  je¿eli sprawca czynu odst¹pi od niej oraz ujawni wszystkie
informacje oraz okolicznoci zwi¹zane z pope³nianiem przestêpstw skarbowych
przez tê grupê lub zapobiegnie pope³nianiu przez ni¹ przestêpstw skarbowych103.
Artyku³ 13 k.k.s. precyzuje, jakie okolicznoci zwi¹zane z czynem zabronionym oraz z osob¹ sprawcy s¹d winien wzi¹æ pod uwagê, orzekaj¹c o rodzaju
i wymiarze kary. Przepis ten nie okrela, czy okolicznoci te bêd¹ mia³y charakter obci¹¿aj¹cy czy te¿ ³agodz¹cy dla wymiaru kary lub rodka karnego. Okolicznoci te zosta³y wymienione tylko przyk³adowo i nie w sposób wyczerpuj¹cy,
o czym wiadczy u¿ycie w niniejszym przepisie zwrotu uwzglêdnia w szczególnoci104. W orzecznictwie S¹du Najwy¿szego s³usznie bowiem wskazuje siê, ¿e
przyznanie siê sprawcy do winy, z³o¿enie szerszych wyjanieñ oraz okazanie
skruchy, je¿eli nie wype³ni¹ przes³anek nadzwyczajnego z³agodzenia kary, to
musz¹ byæ uznane za typowe okolicznoci ³agodz¹ce105.
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe..., s. 171172.
A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Kodeks Karny Skarbowy. Komentarz, Warszawa 2005, s. 164.
105
Zob. S. Pikulski, Glosa do postanowienia SN z 12.12.2007 r. III KK 245/07, Studia Prawnoustrojowe 2010, nr 10, s. 217221.
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Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e nieprzyznanie siê do winy i odmowa z³o¿enia
wyjanieñ nie mog¹ byæ potraktowane jako okolicznoci obci¹¿aj¹ce przy ustalaniu wymiaru kary czy rodka karnego, gdy¿ wynikaj¹ z procesowych gwarancji
zwi¹zanych z prawem do obrony. Nie uprawnia to jednak w ¿aden sposób do
przekraczania wytyczonych granic w korzystaniu z prawa do obrony, tote¿ takie
postêpowanie oskar¿onego powinno znaleæ odzwierciedlenie w surowszym wymiarze kary, gdy¿ ma ona m.in. spe³niæ cele wychowawcze106.
Okolicznoci wp³ywaj¹ce na wymiar kary czy rodka karnego charakteryzuj¹ bli¿ej przedmiotow¹ i podmiotow¹ stronê czynu sprawcy (sposób zachowania
siê; rodzaj i rozmiar ujemnych nastêpstw czynu zabronionego; motywacjê, rodzaj i stopieñ naruszenia ci¹¿¹cego na sprawcy obowi¹zku finansowego) oraz
osobê sprawcy (w³aciwoci i warunki osobiste sprawcy; sposób ¿ycia sprawcy
przed pope³nieniem czynu zabronionego; zachowanie siê po pope³nieniu czynu
zabronionego, zw³aszcza gdy czyni³ starania o zapobie¿enie uszczupleniu nale¿noci publicznoprawnej lub o jej póniejsze wyrównanie)107.
Przes³anka rodzaju i stopnia naruszonego, ci¹¿¹cego na sprawcy obowi¹zku
finansowego zwi¹zana jest z koniecznoci¹ przestrzegania obowi¹zków nak³adanych na sprawcê przepisami innych dzia³ów czy te¿ ga³êzi prawa. Im naruszony
obowi¹zek by³ bardziej istotny, tym surowsza powinna byæ kara, i odwrotnie.
Stopieñ naruszenia równie¿ wp³ywaæ ma na wymiar kary lub rodka karnego,
albo j¹ zaostrzaj¹c, albo wp³ywaj¹c na ³agodniejszy jej wymiar.
Dla wymiaru kary i rodków karnych istotne znaczenie ma tak¿e motywacja
oraz sposób zachowania siê sprawcy czynu zabronionego, które mog¹ zostaæ
ocenione pozytywnie i wp³ywaæ ³agodz¹co na wymiar albo byæ ocenione negatywnie i karê czy rodek karny zaostrzaæ. Wydaje siê jednak, ¿e motywacja na
gruncie przestêpstw czy wykroczeñ skarbowych ma mniejsze znaczenie ni¿
w przypadku przestêpstw przewidzianych w przepisach kodeksu karnego. Wydaje siê, ¿e mo¿e mieæ ona pewne znaczenie w przypadkach przestêpstw i wykroczeñ skarbowych zwi¹zanych z kontrol¹ podatkow¹108, skarbow¹ czy te¿ wykonywan¹ na podstawie prawa dewizowego, bowiem w tym obszarze w praktyce
zdarzaj¹ siê agresywne b¹d te¿ wyzywaj¹ce zachowania sprawców109.
Przes³anka rodzaju i rozmiaru ujemnych nastêpstw czynu polega na rozró¿nieniu, czy jest to uszczuplenie nale¿noci publicznoprawnej czy jedynie nara¿enie
A. Marek, Kodeks karny. Komentarz..., s. 231.
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe..., s. 170.
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Zob. A. Rotkiewicz, Zasada dwuinstancyjnoci postêpowania podatkowego, Studia Prawnoustrojowe 2011, nr 11, s. 333341.
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A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Kodeks karny skarbowy..., s. 163; por. M. Kurzyñski, Wybrane zwi¹zki kontroli podatkowej i prawa o postêpowaniu karnym skarbowym [w:] W. Bednarek,
J. Dobkowski (red.), Wybrane problemy prawa publicznego i administracji, Olsztyn 2004,
s. 163168.
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na uszczuplenie lub naruszenie o innym przedmiocie czynu. Wa¿ne jest równie¿,
jaka jest wielkoæ uszczuplenia. Charakter przes³anki rodzaju i rozmiar ujemnych nastêpstw czynu bêd¹ wp³ywaæ dodatnio lub ujemnie na wymiar kary czy
rodka karnego110.
Kolejne przes³anki wp³ywaj¹ce na wymiar kary czy rodków karnych s¹
zwi¹zane z osob¹ samego sprawcy. W³aciwoci sprawcy to wszystko to, co
obejmuje jego kondycja psychofizyczna, a wiêc np. stopieñ rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, dowiadczenie, wiedza, cechy charakteru, postawy wobec
innych. Z jednej strony wp³ywaj¹ one na stopieñ winy, z drugiej za maj¹ znaczenie dla okrelenia kary najpe³niej realizuj¹cej cele zapobiegawcze i wychowawcze. Natomiast warunki osobiste sprawcy to przede wszystkim jego sytuacja
maj¹tkowa i osobista, czyli stan maj¹tkowy, dochody, sytuacja mieszkaniowa,
sytuacja rodzinna czy stan zdrowia. Bêd¹ one decyduj¹ce dla ustalenia stopnia
dolegliwoci sankcji.
Przes³anka sposobu ¿ycia przed pope³nieniem czynu zabronionego jest istotna dla ustalenia prognozy kryminologicznej sprawcy, a ta z kolei wp³ywa na ocenê, jakiego rodzaju sankcja najlepiej wype³ni cele prewencji indywidualnej111.
Najistotniejszymi jej cechami wydaje siê byæ przestrzeganie zasad porz¹dku
prawnego, niekaralnoæ, stosunek do pracy lub nauki112. Im mniej naganne by³o
¿ycie sprawcy przed pope³nieniem czynu zabronionego, tym ³agodniejsz¹ (co do
rodzaju i rozmiaru) sankcjê powinien orzec wobec niego s¹d.
Zachowanie sprawcy po pope³nieniu czynu zabronionego jest kolejn¹ przes³ank¹ wp³ywaj¹c¹ na wymiar kary czy rodka karnego. Mo¿e zostaæ ono ocenione przez s¹d pozytywnie, wp³ywaj¹c na ni¿szy wymiar kary, albo te¿ negatywnie i skutkowaæ wymierzeniem bardziej dolegliwej sankcji.
Kodeks wskazuje, ¿e s¹d powinien baczyæ zw³aszcza na to, czy sprawca
czyni³ starania o zapobie¿enie uszczupleniu nale¿noci publicznoprawnej lub
o jej póniejsze wyrównanie. Wnosiæ nale¿y, i¿ pozytywna ocena tego aspektu
zachowania sprawcy winna zostaæ oceniona przez s¹d pozytywnie, wp³ywaj¹c na
ni¿szy dla niego wymiar kary113.
W publikacjach niektórych przedstawicieli doktryny prawa karnego spotkaæ
mo¿na rozró¿nienie pojêæ s¹dowego i sêdziowskiego wymiaru kary. Zdaniem
Kazimierza Bucha³y i Andrzeja Zolla s¹dowy wymiar kary oznacza wymiar kar
i rodków karnych dokonywany przez s¹dy na podstawie zasad oraz dyrektyw
w konkretnej sprawie wobec sprawców uznanych za winnych. Natomiast sêdziowski wymiar kary wymienieni autorzy kojarz¹ z orzeczeniem o karze lub
110
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T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2001, s. 128.
A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Kodeks karny skarbowy..., s. 163.
W. Kotowski, B. Kurzêpa, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 60.
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rodkach karnych dokonanym przez konkretny s¹d w stosunku do konkretnego
pods¹dnego uznanego winnym pope³nienia zarzucanego mu czynu114.
Wiêkszoæ autorów nie czyni rozró¿nienia pomiêdzy tymi pojêciami, u¿ywaj¹c ich zamiennie. Do ich grona nale¿y m.in. Andrzej Marek, wed³ug którego
s¹dowy wymiar kary polega na okrelaniu przez s¹d  na podstawie obowi¹zuj¹cych
przepisów  wymiaru kary, rodka karnego albo rodka probacyjnego wobec sprawcy przestêpstwa, którego wina zosta³a udowodniona w postêpowaniu karnym115.
Z art. 53 § 1 k.k. wynika, ¿e s¹d wymierza karê wedle swojego uznania, ale
w granicach przewidzianych przez ustawê. S¹dowy wymiar kary nastêpuje wiêc
w ramach ustawowego zagro¿enia kar¹, przy uwzglêdnieniu wskazanych w ustawie zasad i dyrektyw wymiaru kary i innych rodków karnych, czyli w obrêbie
ustawowego wymiaru kary116.
Zachodzi wiêc potrzeba wyjanienia i sprecyzowania wzajemnej relacji pomiêdzy pojêciami granice przewidziane przez ustawê (ustawowy wymiar
kary), granice ustawowego zagro¿enia kar¹ oraz granice sankcji.
Pod pojêciem granic ustawowego zagro¿enia kar¹ rozumieæ nale¿y granice
kary okrelonej za dany typ przestêpstwa w przepisie czêci szczególnej kodeksu
karnego lub innej ustawie karnej. Z kolei pojêcie granic sankcji dotyczy zagro¿enia ustawowego zmodyfikowanego przez zastosowanie instytucji wynikaj¹cych
z norm prawnych, zawartych równie¿ w przepisach czêci ogólnej kodeksu karnego. Nale¿y dodaæ, ¿e chodzi tu o regulacje o charakterze obligatoryjnym,
zmieniaj¹ce granice ustawowego zagro¿enia za dane przestêpstwo (jej minimum
lub maksimum, lub jedno i drugie). Nie ma natomiast podstaw, aby do ustawowego wymiaru kary wliczyæ unormowania, z których wynikaj¹ jedynie uprawnienia s¹du do modyfikacji zwyczajnego wymiaru kary, np. poprzez zastosowanie instytucji nadzwyczajnego jej z³agodzenia. Regulacje fakultatywne nale¿¹
wiêc do s¹dowego wymiaru kary117.
Zwrot w granicach przewidzianych przez ustawê jest pojêciem najszerszym, obejmuj¹cym nie tylko rodzaj i granice sankcji, lecz tak¿e wskazania
wynikaj¹ce z zasad i dyrektyw wymiaru kar i rodków karnych.
W odró¿nieniu od kodeksu karnego z 1969 r., który zawiera³ rozdzia³ pt.
Wymiar kary, w obowi¹zuj¹cym obecnie kodeksie ustawodawca przyj¹³ dla rozdzia³u VI tytu³ Zasady wymiaru kary i rodków karnych, podkrelaj¹c w ten
sposób znaczenie zasad rz¹dz¹cych s¹dowym wymiarem kary118.
Pod pojêciem zasad nale¿y rozumieæ idee kszta³tuj¹ce system wymiaru
kar oraz rodków karnych; podstawowe za³o¿enia, na których zosta³ on zbu114
115
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dowany119. Zasady s¹dowego wymiaru kary maj¹ ró¿norodny charakter. Czêæ
autorów wyró¿nia wród nich: zasady ogólnoprawne (zasadê praworz¹dnoci
i zasadê równoci wobec prawa), zasady o charakterze konstytucyjnym oraz zasady kodeksowe120.
Nie wydaje siê jednak, aby wród zasad kszta³tuj¹cych s¹dowy wymiar kary
trzeba by³o uwzglêdniaæ zasady konstytucyjne oraz zasady oszczêdnoci czy
ekonomii kary, a to z tego wzglêdu, i¿ pierwsze z nich maj¹ charakter zasad
ogólnoprawnych, czyli w³aciwych wszystkim dziedzinom prawa, pozosta³e za
pozbawione s¹ dyrektywnego charakteru w procesie s¹dowego wymiaru kary121.
Odnonie formu³owania katalogów (kodeksowych) zasad s¹dowego wymiaru
kary w literaturze nie ma w zasadzie rozbie¿noci. Wiêkszoæ autorów zalicza tu:
 zasadê wzglêdnej swobody s¹du przy wymiarze kary,
 zasadê humanitaryzmu,
 zasadê indywidualizacji kar i rodków karnych,
 zasadê zaliczania faktycznego pozbawienia wolnoci na poczet orzeczonych kar,
 zasadê preferencji kar i rodków nieizolacyjnych.
Do omawianych zasad wyj¹tkowo zalicza siê te¿ zasadê oznaczonoci kar
oraz wzglêdnej nieoznaczonoci rodków zabezpieczaj¹cych i innych rodków
oddzia³ywania122.
Wymienione zasady dotycz¹ równie¿ orzekania rodków karnych, w myl
regulacji recypowanych z prawa karnego powszechnego zawartych w art. 56 k.k.
Za najwa¿niejsze z zasad wymiaru kary nale¿y uznaæ: zasadê swobody sêdziowskiej w granicach przewidzianych w ustawie, bez której wymierzenie kary na
podstawie wzglêdnie oznaczonych sankcji w polskim kodeksie karnym by³oby
niemo¿liwe, oraz zasadê indywidualizacji kar i rodków karnych, bêd¹c¹ konsekwencj¹ fundamentalnej zasady indywidualizacji odpowiedzialnoci osób
wspó³dzia³aj¹cych w pope³nianiu przestêpstwa (art. 21 k.k.). Z tego te¿ powodu
zostan¹ one poddane bli¿szej analizie.
Nale¿y zaakcentowaæ wagê zasady humanitaryzmu, poniewa¿ wynika ona
z ratyfikowanej przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego nieludzkiego lub poni¿aj¹cego traktowania albo karania123, a tak¿e jest zasad¹ konstytucyjn¹ (art. 40 Konstytucji RP).
A. Marek, Prawo karne..., s. 331.
A. Bucha³a, A. Zoll, Polskie prawo karne..., s. 412; por. Z. Sienkiewicz, Zasady wymiaru
kary i rodków karnych..., s. 86.
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Omawiana zasada zosta³a podniesiona do rangi jednej z naczelnych norm
prawa karnego (art. 12 § 1 k.k.s.). Nakazuje ona uwzglêdnianie zasad humanitaryzmu (zw³aszcza poszanowanie godnoci cz³owieka) przy stosowaniu kar i innych rodków uregulowanych w kodeksie karnym. Najbardziej charakterystycznym przyk³adem (chocia¿ zaczerpniêtym z prawa karnego powszechnego)
realizowania zasady humanitaryzmu w prawie polskim jest rezygnacja z kary
mierci, która nie wystêpuje ju¿ w katalogu kar przewidzianych w kodeksie
karnym z 1997 r. Karê tê trudno pogodziæ nie tylko z zasad¹ humanitaryzmu, ale
równie¿ z szersz¹ zasad¹ humanizmu124.
Kolejna zasada polegaj¹ca na zaliczaniu na poczet orzeczonej kary okresu
tymczasowego aresztowania wyp³ywa z postulatu sprawiedliwoci. Wyra¿a j¹
recypowany art. 63 k.k., wed³ug którego zaliczeniu podlega nie tylko pozbawienie sprawcy wolnoci na skutek zastosowania rodka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, ale równie¿ (czego nie przewidywa³y obowi¹zuj¹ce dawniej kodeksy) wszelkie inne rodki skutkuj¹ce rzeczywistym pozbawieniem wolnoci125.
Regulacja art. 63 § 1 k.k. przes¹dza jednoznacznie, ¿e na poczet orzeczonej
kary zalicza siê ka¿de faktyczne pozbawienie wolnoci, a wiêc zarówno zatrzymanie o charakterze procesowym (art. 244 k.p.k.), jak i prewencyjnym przez
policjê, umieszczenie oskar¿onego w szpitalu psychiatrycznym, umieszczenie
w izbie wytrzewieñ itp.
Zasady tej nie stosuje siê jednak w przypadku krótkotrwa³ego zatrzymania
zwi¹zanego z ujêciem i przes³uchaniem albo z oczekiwaniem na przyjazd pojazdu
policyjnego, którym sprawca ma byæ dostarczony do miejsca przeznaczenia126.
Ostatnia w katalogu  zasada preferencji kar i rodków o charakterze nieizolacyjnym  znajduje wyraz przede wszystkim w recypowanym art. 58 § 1 k.k.
We wszystkich wypadkach, w których s¹d ma mo¿liwoæ wyboru rodzaju
kary (chodzi g³ównie o sankcje alternatywne, przewiduj¹ce pozbawienie wolnoci obok kary ograniczenia wolnoci i grzywny albo jednej z tych kar), najpierw
powinien rozwa¿yæ orzeczenie grzywny, kary ograniczenia wolnoci, zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postêpowania albo orzeczenie rodka
karnego.
S¹d mo¿e równie¿ orzec karê pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, natomiast bezwzglêdna kara pozbawienia wolnoci jest rodkiem ostatecznym, wymierzanym tylko wówczas, gdy inna kara lub rodek karny
nie mo¿e spe³niæ celów kary, jakich oczekuje siê w danym postêpowaniu127.
124
125
126
127

60

A. Marek, Komentarz do kodeksu karnego. Czêæ ogólna, Warszawa 1999, s. 1415.
Ibidem, s. 187.
Ibidem, s. 187188.
Ibidem, s. 169170.

2.5. Kary w prawie karnym skarbowym

Analizuj¹c specyfikê prawa karnego skarbowego, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e kodeks

karny skarbowy przewiduje odrêbny katalog sankcji gro¿¹cych za przestêpstwa
skarbowe, obejmuj¹cy m.in. trzy rodzaje kar:
 karê grzywny w stawkach dziennych, w której szczególn¹ rolê pe³ni cel
kompensacyjny,
 karê ograniczenia wolnoci, w której szczególn¹ rolê pe³ni cel prewencyjny,
 karê pozbawienia wolnoci, w której szczególn¹ rolê przypisuje siê funkcji eliminacyjnej.
Natomiast sankcje gro¿¹ce za wykroczenia skarbowe obejmuj¹ tylko jeden
rodzaj kary  karê grzywny okrelon¹ kwotowo128.
Analizuj¹c specyfikê czynów przestêpnych penalizowanych w prawie karnym skarbowym, nie sposób nie zauwa¿yæ prymatu celu kompensacyjno-egzekucyjnego nad jego represyjnym charakterem (a wiêc typowo dolegliwociowym)129.
Jak zauwa¿aj¹ Leszek Wilk oraz Jaros³aw Zagrodnik, to specyficzne odejcie od za³o¿eñ stosowanych w prawie karnym powszechnym siêga swymi korzeniami do ustawodawstwa miêdzywojennego, w którym wiêkszoæ kar zas¹dzonych wobec sprawców przestêpstw skarbowych stanowi³a kara grzywny130.
Jak zosta³o to wskazane wczeniej, praktyka stosowania kary grzywny
w prawie karnym skarbowym doskonale komponuje siê z za³o¿eniami, jakie
mo¿na spotkaæ obecnie w doktrynie. Jak wskazuj¹ Violetta Konarska-Wrzosek,
Tomasz Oczkowski oraz Jerzy Skorupka, potwierdzeniem tego mo¿e byæ pogl¹d
jakoby grzywna polegaj¹ca na uiszczeniu przez sprawcê czynu stosownej kwoty
na rzecz okrelonego podmiotu (Skarb Pañstwa, jednostki samorz¹du terytorialnego lub Wspólnota Europejska), bêd¹ca dolegliwoci¹ o charakterze typowo
maj¹tkowym, stanowi³a najbardziej trafne zastosowanie rodka reakcji na czyn
przestêpny sprawcy przestêpstwa lub wykroczenia skarbowego.
Trafnoæ jego zastosowania polega g³ównie na uniemo¿liwieniu sprawcy
czynu uzyskania jakiejkolwiek korzyci (o charakterze ekonomicznym), z drugiej strony jest to doskona³e narzêdzie s³u¿¹ce zniechêcaniu oraz nieop³acalnoci
pope³niania innych czynów zabronionych131.
Stosowanie takiego rozwi¹zania nale¿y uznaæ za s³uszne, gdy¿ wynika ono
ze specyfiki penalizacji zachowania sprawcy w prawie karnym skarbowym,
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe..., s. 114.
Zob. L. Wilk, Zasada priorytetu egzekucji nad represj¹ w prawie karnym skarbowym, Prok.
i Pr. 2012, nr 78, s. 720.
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a tym samym prowadzi do wyegzekwowania rekompensaty o charakterze maj¹tkowym od tego, kto nie dope³ni³ swojego obowi¹zku publicznoprawnego wobec
pañstwa.
Poni¿ej (tabele 58) zestawiono dane obrazuj¹ce liczbê oraz rodzaj kar orzeczonych wobec sprawców przestêpstw skarbowych w wydzia³ach karnych s¹dów
rejonowych z obszaru województwa warmiñsko-mazurskiego.
Tabela 5

Sankcje orzeczone w sprawach karnych skarbowych
w II Wydziale Karnym S¹du Rejonowego w Olsztynie132
Lata

2000*

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Skazano osób

30

57

34

51

114

67

43

31

16

22

43

Pozbawienie
wolnoci

5

3

0

3

2

6

3

0

0

0

5

Grzywna

20

54

34

48

112

61

40

31

16

22

38

Ograniczenie
wolnoci

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grzywna
z pozbawieniem
wolnoci

5

2

0

3

2

6

3

0

0

0

5

Dane zosta³y uzyskane ze statystyk sporz¹dzonych i udostêpnionych w sekretariacie wydzia³u. W tabeli nie
uwzglêdniono liczby skazañ za wykroczenia skarbowe, poniewa¿ wystêpuje tam tylko kara grzywny.
Gwiazdk¹ (*) oznaczono dane obejmuj¹ce ³¹czn¹ liczbê orzeczeñ skazuj¹cych zapad³ych w II i VII Wydziale
Karnym S¹du Rejonowego w Olsztynie.

Na podstawie zestawionych powy¿ej danych bez trudu mo¿na stwierdziæ, ¿e
wród wszystkich rodzajów kar mo¿liwych do zastosowania wobec sprawców
przestêpstw skarbowych orzeczonych w II Wydziale Karnym olsztyñskiego s¹du
rejonowego grzywna stanowi wiêkszoæ i w badanym okresie wynosi rednio
88,37% wszystkich skazañ. Z pozosta³ych rodzajów kar zastosowano jedynie
karê pozbawienia wolnoci (rednio 11,62% wszystkich skazañ). Dodatkowo
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nawet w przypadku skazania sprawcy na karê pozbawienia
wolnoci sêdziowie nie rezygnowali z zastosowania grzywny.
Analizuj¹c dane przedstawione w tabeli 6, podobnie jak w II Wydziale Karnym olsztyñskiego s¹du rejonowego, tak¿e w VII Wydziale Karnym grzywna
okaza³a siê najczêciej stosowan¹ kar¹ wobec sprawców przestêpstw  objê³a
rednio 94,11% wszystkich skazañ, co stanowi znacznie wy¿szy odsetek od
wczeniej podanego. Podobieñstwo obserwujemy tak¿e w zakresie liczby skazañ
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na karê pozbawienia wolnoci oraz zastosowania obok niej grzywny (rednio
5,88% wszystkich skazañ). Tak¿e tutaj w analizowanym okresie badawczym
sêdziowie nie zdecydowali siê na zastosowanie kary ograniczenia wolnoci.
Tabela 6

Sankcje orzeczone w sprawach karnych skarbowych
w VII Wydziale Karnym S¹du Rejonowego w Olsztynie133
Lata

2000*

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Skazano osób

25

24

55

75

64

43

23

15

22

17

34

Pozbawienie
wolnoci

5

1

3

5

0

0

1

2

2

2

2

Grzywna

20

23

52

70

64

43

22

13

20

15

32

Ograniczenie
wolnoci

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grzywna
z pozbawieniem
wolnoci

5

0

3

5

0

0

1

2

2

2

2

Dane zosta³y uzyskane ze statystyk sporz¹dzonych i udostêpnionych w sekretariacie wydzia³u. W tabeli nie
uwzglêdniono liczby skazañ za wykroczenia skarbowe, poniewa¿ wystêpuje tam tylko kara grzywny.
Gwiazdk¹ (*) oznaczono dane obejmuj¹ce ³¹czn¹ liczbê orzeczeñ skazuj¹cych zapad³ych w II i VII Wydziale
Karnym S¹du Rejonowego w Olsztynie.

Tabela 7

Sankcje orzeczone w sprawach karnych skarbowych
w VIII Wydziale Karnym S¹du Rejonowego w Elbl¹gu134
Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005*

2006*

2007

2008

2009

2010

Skazano osób

6

5

65

181

75

150

136

10

6

14

131

Pozbawienie
wolnoci

0

0

0

0

2

0

0

6

1

2

7

Grzywna

6

5

65

181

73

150

136

4

5

12

124

Ograniczenie
wolnoci

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grzywna
z pozbawieniem
wolnoci

0

0

0

0

1

0

0

6

0

2

7

Dane zosta³y uzyskane ze statystyk sporz¹dzonych i udostêpnionych w sekretariacie wydzia³u. W tabeli nie
uwzglêdniono liczby skazañ za wykroczenia skarbowe, poniewa¿ wystêpuje tam tylko kara grzywny.
Gwiazdk¹ (*) oznaczono dane pochodz¹ce z X Wydzia³u Grodzkiego S¹du Rejonowego w Elbl¹gu.
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Prymat grzywny nad pozosta³ymi karami zauwa¿yæ mo¿na tak¿e w postêpowaniach karnych skarbowych przeprowadzonych w elbl¹skim s¹dzie rejonowym. Liczba orzeczonych kar tego typu w badanym okresie lat wynosi rednio
94,65% wszystkich skazañ, jakie zapad³y w elbl¹skim s¹dzie, co przewy¿sza
dane uzyskane z olsztyñskiego s¹du.
Znaczna wiêkszoæ zastosowanych rozwi¹zañ polega³a na wyborze grzywny
jako sposobu penalizacji czynu, co stanowi istotne potwierdzenie przedstawionych wczeniej rozwa¿añ doktrynalnych. W przypadku pozosta³ych rodzajów kar, podobnie jak w olsztyñskim s¹dzie, w ¿adnym przypadku nie zastosowano kary ograniczenia wolnoci, a karê pozbawienia wolnoci orzeczono jedynie w 5,34% wszystkich skazañ dokonanych w elbl¹skim s¹dzie w badanym
okresie.
Podobnie jak w przypadku olsztyñskiego s¹du, równie¿ tutaj sêdziowie nie
zrezygnowali z orzeczenia grzywny w sytuacji zastosowania kary pozbawienia
wolnoci.
Tabela 8

Sankcje orzeczone w sprawach karnych skarbowych
w II Wydziale Karnym S¹du Rejonowego w Lidzbarku Warmiñskim135
Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Skazano osób

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

2

7

30

17

23

19

16

Pozbawienie
wolnoci

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

0

0

17

0

0

4

1

Grzywna

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

2

7

13

17

22

15

15

Ograniczenie
wolnoci

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

0

0

0

0

1

0

0

Grzywna
z pozbawieniem
wolnoci

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

0

0

15

0

0

4

1

Dane zosta³y uzyskane ze statystyk sporz¹dzonych i udostêpnionych w sekretariacie wydzia³u. W tabeli nie
uwzglêdniono liczby skazañ za wykroczenia skarbowe, poniewa¿ wystêpuje tam tylko kara grzywny.

Równie¿ dane z lidzbarskiego s¹du rejonowego potwierdzaj¹ dostrzegany
w doktrynie prymat potrzeby zaspokojenia funkcji kompensacyjno-egzekucyjnej
nad represj¹. Zastosowanie grzywny jako kary samoistnej stanowi³o w tym
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przypadku rednio 93,75% wszystkich skazañ, jakie zapad³y w badanym okresie.
Lidzbarscy sêdziowie nie zdecydowali siê na zastosowanie kary ograniczenia
wolnoci, a w przypadku zastosowania kary pozbawienia wolnoci orzekli równie¿ grzywnê. Jedyny przypadek, w którym zdecydowano siê na zastosowanie
kary ograniczenia wolnoci, stanowi rednio 6,25% wszystkich skazañ, jakie
zapad³y w powy¿szym s¹dzie w badanym okresie lat.
W przypadku lidzbarskiego s¹du rejonowego, jak zosta³o to wskazane wczeniej, nie by³o mo¿liwym uzyskanie danych z lat 20002004 (z powodu zniszczenia danych statystycznych przez sekretariat tego wydzia³u).
Przedstawione dane pochodz¹ce z trzech ró¿nych s¹dów rejonowych jednoznacznie wskazuj¹, ¿e kara grzywny stanowi podstawow¹ sankcjê stosowan¹
wobec sprawców przestêpstw skarbowych (w przypadku wykroczeñ skarbowych
jest to jedyna sankcja przewidziana za pope³nienie czynu zabronionego).
W kolejnych latach na rozstrzygniêcie takie sêdziowie decydowali siê w przypadku rednio 78,94% orzeczeñ w sprawach o przestêpstwa skarbowe. Co wiêcej, sêdziowie ka¿dego z badanych wydzia³ów karnych, decyduj¹c siê na zastosowanie kary pozbawienia wolnoci, równoczenie orzekali karê grzywny, co
dowodzi priorytetowego charakter tej sankcji. W wyj¹tkowych sytuacjach, gdy
niemo¿liwym by³oby wyegzekwowanie kary grzywny, sêdziowie decydowali siê
na orzeczenie samoistnej kary pozbawienia wolnoci. Jak wskazuj¹ przeprowadzone badania, by³o to jedynym powodem orzekania samoistnej kary pozbawienia wolnoci przez sêdziów.
2.5.1. Kara grzywny

Jak ju¿ wskazano wczeniej, jedn¹ z podstawowych funkcji prawa karnego skarbowego jest funkcja kompensacyjno-egzekucyjna. Jej podstawowym przejawem
jest potrzeba wype³nienia uszczerbku spowodowanego pope³nieniem czynu zabronionego, co jest jednym z podstawowych za³o¿eñ towarzysz¹cych egzekucji
kary orzeczonej wobec sprawcy czynu. Jedyna kara, któr¹ mo¿emy uznaæ za
wype³niaj¹c¹ tê potrzebê, to kara grzywny.
Pocz¹tek tej instytucji wi¹¿e siê z okupem, czyli rekompensat¹ o charakterze
maj¹tkowym za pope³niony czyn zabroniony. Jego wysokoæ uwzglêdnia³a zarówno potrzeby zaspokojenia roszczeñ stawianych przez poszkodowanego, jak
i potrzeby publicznoprawne, egzekwowane przez w³adcê lub sêdziego. Dlatego
te¿ tê pierwotn¹ formê kary grzywny niejednokrotnie okrelano mianem kary
kompozycyjnej, która w za³o¿eniu pe³niæ mia³a rolê kompensacji oraz represji
(wymagan¹ nale¿noæ móg³ zap³aciæ sprawca lub jego rodzina). Tê rolê kara
grzywny pe³ni³a do oko³o XIX w., gdy sta³a siê tylko i wy³¹cznie dolegliwoci¹
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o charakterze publicznoprawnym, któr¹ stosowano przede wszystkim wobec
sprawców drobnych przestêpstw136.
Pomimo ewolucji w zakresie stosowania kar, to w³anie prawo karne skarbowe najbardziej nawi¹zuje do pierwotnego charakteru kary grzywny, gdzie zarówno poszkodowany, jak i oskar¿yciel reprezentuj¹ interes publicznoprawny i domagaj¹ siê zaspokojenia roszczeñ.
Dlatego bior¹c pod uwagê specyfikê postêpowañ karnych sensu largo, mo¿na mia³o stwierdziæ, ¿e to w³anie w postêpowaniach o charakterze karnym
skarbowym (w przeciwieñstwie do postêpowañ karnych) grzywna jest jedn¹
z najczêciej stosowanych sankcji przewidzianych za pope³nienie czynu zabronionego, co nie powinno zreszt¹ dziwiæ w kontekcie przedstawionych wczeniej
danych statystycznych.
Grzywna jako kara o charakterze nieizolacyjnym jest najczêciej stosowan¹
alternatyw¹ wobec kary pozbawienia wolnoci lub ograniczenia wolnoci. Dodatkowo warto zauwa¿yæ, ¿e jest to jedyna kara wystêpuj¹c¹ jako sankcja we
wszystkich artyku³ach czêci szczególnej kodeksu karnego skarbowego, w przeciwieñstwie do pozosta³ych kar (kary pozbawienia wolnoci i ograniczenia wolnoci), które wystêpuj¹ jako sankcje tylko w 33,33% penalizowanych czynach
zabronionych (kara ograniczenia wolnoci, jako wskazana w przepisie sankcja,
wystêpuje tylko w art. 110 k.k.s.).
Uwzglêdniaj¹c równie¿ przedmiot czynu wystêpuj¹cy w wiêkszoci czynów
przestêpnych, kara grzywny wydaje siê byæ naturalnym odpowiednikiem reakcji
pañstwa na powy¿sz¹ dzia³alnoæ, co zosta³o ju¿ zreszt¹ podkrelone.
O priorytetowym charakterze tej sankcji mo¿e stanowiæ argument o najszybszym, naj³atwiejszym i najtañszym (z punktu widzenia organów egzekucyjnych)
sposobie wykonania tej kary, która w przeciwieñstwie do pozosta³ych kar gro¿¹cych za przestêpstwa skarbowe nie ma tylu dodatkowych obostrzeñ zwi¹zanych
z jej egzekucj¹, czego najlepszym przyk³adem mo¿e byæ stosowanie kary grzywny w postêpowaniu mandatowym za pope³nienie wykroczenia skarbowego.
W praktyce wype³nienie mandatu karnego przez uprawnione organy trwa kilkanacie minut, co zgodnie z oczekiwaniami ustawodawcy znacz¹co przyspiesza
procedury postêpowañ w sprawach o wykroczenia skarbowe i odci¹¿a dzia³alnoæ s¹dów137.
W. Dadak, Grzywna samoistna w stawkach dziennych, Warszawa 2011, s.1315.
Zob. A. Pochrz¹szcz, Postêpowanie mandatowe, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego
2000, nr 1, http://www.monitorc.pl/index.php?site=indeks_artykuly&autor=Andrzej%20Pochrz%
B1szcz [dostêp: 01.09.2014]. Por. te¿: G. Skowronek, Nowatorskie rozwi¹zania Kodeksu karnego
skarbowego na przyk³adzie postêpowania mandatowego, RPEiS 2003, nr 1; F. Prusak, Odrêbnoci
postêpowania przygotowawczego w sprawach karnych skarbowych, WPP 1986, nr 3, Z. Siwik,
Za³o¿enia trybu uproszczonego w sprawach o przestêpstwa skarbowe, NP 1981, nr 1; A. Skowron,
Postêpowanie mandatowe w kodeksie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2001, nr 5, s. 144155; P.
Piszczek, Postêpowanie uproszczone w polskim procesie karnym. Model kodeksowy, Olsztyn 2004.
136

137
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Dlatego mo¿na uznaæ (a potwierdzaj¹ to równie¿ przeprowadzone badania
statystyczne), ¿e kara grzywny w prawie karnym skarbowym stanowi nieodzowny i tradycyjny instrument do zwalczania tego rodzaju przestêpczoci, cile
zwi¹zany z przedmiotowym charakterem tej ga³êzi prawa jako logiczna konsekwencja zachowañ skierowanych przeciwko finansom publicznym.
Nawi¹zuj¹c do wczeniejszych rozwa¿añ na temat celów, skutków i funkcji
kary, mo¿na mia³o stwierdziæ, ¿e kara grzywny jest sankcj¹, która w najlepszy
sposób wype³niaæ bêdzie cele kompensacyjne. Mo¿e mieæ ona w prawie karnym
skarbowym charakter grzywny samoistnej (przestêpstwa i wykroczenia skarbowe) lub grzywny orzekanej obok kary pozbawienia wolnoci czy te¿ kary ograniczenia wolnoci (tylko przestêpstwa skarbowe).
2.5.1.1. Kara grzywny w stawkach dziennych

Jako sankcjê za pope³nienie przestêpstwa skarbowego art. 22 § 1 pkt 1 k.k.s.

przewiduje karê grzywny w stawkach dziennych. Specyfikê tego rodzaju grzywny okrela art. 23 k.k.s. Zgodnie z jego przepisem, je¿eli kodeks nie stanowi
inaczej, w stosunku do przestêpstw, wobec których nie zastosowano nadzwyczajnego obostrzenia kary, minimalna liczba orzeczonych stawek dziennych mo¿e
wynieæ 10, a maksymalna  720138.
Powy¿sze limity ulegaj¹ zmianie w zale¿noci od okolicznoci procesowych
warunkuj¹cych orzekanie kary grzywny w stawkach dziennych. I tak, w przypadku wydania wyroku nakazowego liczba stawek dziennych nie mo¿e przekroczyæ
200, natomiast w przypadku nadzwyczajnego obostrzenia kary mo¿e zostaæ orzeczona w wysokoci nie wy¿szej ni¿ 1080 (równie¿ w przypadku orzeczenia kary
³¹cznej)139.
Jak mo¿na zauwa¿yæ, stosowanie kary grzywny w stawkach dziennych ma
charakter dwuetapowy, tj. najpierw s¹d okrela liczbê stawek dziennych, która
uznana zostanie jako w³aciwa w swej wysokoci w zwi¹zku z pope³nionym
czynem oraz za³o¿eniami normy prawnej penalizuj¹cej dane zachowanie140.
Liczba ta ma odzwierciedlaæ ciê¿ar czynu oraz uwzglêdniaæ czynniki zwi¹zane
z dyrektywami wyboru kary i jej wysokoci (które zostan¹ szerzej opisane
w kolejnych rozdzia³ach pracy). Drugim etapem jest ustalenie wartoci jednej
stawki dziennej, zgodnie ze stosown¹ dyrektyw¹ art. 23 k.k.s. Warto przy tym
zaznaczyæ, ¿e artyku³ ten wprowadza obowi¹zek uwzglêdnienia sytuacji osobistej
138
Por. K. Fr¹ckowiak, M. Kurzyñski, Zasada ustalania pojedynczej stawki dziennej kary
grzywny w kontekcie odpowiedzialnoci posi³kowej (subsydiarnej) w prawie karnym skarbowym,
Studia Prawnoustrojowe 2012, nr 15, s. 95106.
139
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe..., s. 122.
140
Por. K.A. Politowicz, Problem wykonania kary ³¹cznej grzywny (w wietle uchwa³y S¹du
Najwy¿szego), PiP 2014, nr 3, s. 7172.
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(maj¹tkowej) sprawcy czynu, co ma w swym za³o¿eniu dostosowaæ wymierzon¹
karê grzywny do faktycznych mo¿liwoci maj¹tkowych sprawcy czynu przestêpnego141. Okrelona w art. 23 k.k.s. wartoæ jednej stawki dziennej nie mo¿e byæ
ni¿sza ni¿ jedna trzydziesta czêæ minimalnego wynagrodzenia ani wy¿sza ni¿
jej czterystukrotnoæ.
Jak zauwa¿a Violetta Konarska-Wrzosek, takie sformu³owanie sposobu wyliczania wartoci jednej stawki dziennej powodowa³o pocz¹tkowo wiele niecis³oci. W¹tpliwoci zwi¹zane by³y z w³aciw¹ interpretacj¹ dotycz¹c¹ mno¿enia
kwoty górnej granicy jednej stawki dziennej, co powodowa³o czêsto próby przeliczania czterystukrotnoci ca³ej kwoty minimalnego wynagrodzenia. By³o to
oczywicie rozwi¹zaniem wadliwym, czemu da³ wyraz S¹d Najwy¿szy, jednoznacznie okrelaj¹c w³aciwy sposób naliczania górnej granicy stawki dziennej142. Zgodnie z jego wytycznymi w³aciwie okrelon¹ górn¹ granic¹ jednej
stawki dziennej jest czterystukrotnoæ jednej trzydziestej (400 × 1/30) minimalnego wynagrodzenia za pracê, okrelanego na podstawie stosownego aktu prawnego143, które w 2014 r. wynosi³o 1680 z³ (brutto). Bazuj¹c na tak wyliczonej
kwocie, s¹d ustala wysokoæ stawki dziennej z uwzglêdnieniem dochodów
sprawcy, jego warunków osobistych, rodzinnych, stosunków maj¹tkowych oraz
mo¿liwoci zarobkowych.
Przy okrelaniu dochodów mo¿liwych do uzyskania przez sprawcê s¹d powinien uwzglêdniæ wszystkie ród³a jego mo¿liwoci dochodowych, ich podstawê oraz czêstotliwoæ, tj. dochody z tytu³u umowy o pracê, umowy o dzie³o,
umowy-zlecenia, z tytu³u prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, emerytury, renty, udzia³u w zyskach podmiotów gospodarczych, wynagrodzenia za
uczestnictwo w radach nadzorczych spó³ek, z tytu³u umowy najmu lub dzier¿awy itp.144
Warunki osobiste obejmuj¹ analizê osoby sprawcy, tj. wiek, wykszta³cenie,
zawód wykonywany oraz wyuczony, posiadanie orderów lub odznaczeñ czy te¿
stan zdrowia sprawcy. Warunki rodzinne pozwalaj¹ ustaliæ jego sytuacjê rodzinn¹, tj. ustalenie osób bêd¹cych na utrzymaniu sprawcy, potrzeby zwi¹zane
z zaspokajaniem podstawowych warunków bytowych czy te¿ wydatków na cele
zdrowotne, edukacyjne czy te¿ o charakterze typowo materialnym.
141
Zob. Z. Siwik, Wymiar kary grzywny za przestêpstwa skarbowe, PiP 1979, nr 89;
por. J. Szumski, O celowoci recepcji systemu grzywien stawek dziennych, PiP 1991, nr 2.
142
V. Konarska-Wrzosek, Kodeks karny a Kodeks karny skarbowy  zbie¿noci i ró¿nice sk³aniaj¹ce do refleksji nad zasadnoci¹ utrzymywania odrêbnych kodyfikacji [w:] A. Marek,
T. Oczkowski (red.), Problem spójnoci prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji, Toruñ 2011,
s. 177178; por. wyrok SN z dnia 5 listopada 2008 r., V KK 116/08, OSNKW 2009, z. 1, poz. 8.
143
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracê w 2014 r.
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1074).
144
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe..., s. 101.
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Analiza stosunków maj¹tkowych powinna uwzglêdniaæ posiadany maj¹tek
sprawcy (mienie ruchome i nieruchome), posiadane rachunki bankowe (w tym
pieni¹dze umieszczone na lokatach bankowych i innych), papiery wartociowe,
itp. Okrelenie mo¿liwoci podjêcia pracy lub te¿ atrakcyjnoci zawodu wykonywanego aktualnie przez sprawcê oraz uwzglêdnienie potrzeb rynkowych dotycz¹cych zawodu wykonywanego przez sprawcê ma na celu przede wszystkim
ustalenie jego mo¿liwoci zarobkowych.
Ustalenie wszystkich powy¿szych czynników (w za³o¿eniu ustawodawcy)
ma umo¿liwiæ s¹dom ustalenie jak najbardziej adekwatnego oraz sprawiedliwego wymiaru kary grzywny, dostosowanego do indywidualnej sytuacji osoby skazanej.
Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e w doktrynie pojawi³ siê postulat o zmianie zasad
ustalania stawki dziennej, zwi¹zany z potrzeb¹ uwzglêdniania wysokoci minimalnego wynagrodzenia za pracê. Postulat ten, wysuniêty przez Konarsk¹-Wrzosek, zwi¹zany jest z ró¿nicami w okrelaniu jednej stawki dziennej na gruncie
kodeksu karnego i kodeksu karnego skarbowego. W myl art. 33 § 3 k.k. wysokoæ
jednej stawki dziennej nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 10 z³ i wy¿sza ni¿ 2000 z³145.
Autorka postulatu rozwa¿a mo¿liwoæ zmiany ustalenia jednej stawki dziennej w prawie karnym skarbowym na wzór rozwi¹zañ zawartych w prawie karnym powszechnym. Na poparcie swojego postulatu przywo³uje mo¿liwoæ zaistnienia niezgodnoci orzeczonej kary grzywny z Konstytucj¹ RP polegaj¹c¹
na niesprawiedliwym ustaleniu wysokoci jednej stawki dziennej (na skutek ró¿nicy pomiêdzy wysokoci¹ minimalnego wynagrodzenia w chwili pope³nienia
czynu a obowi¹zuj¹c¹ w chwili wydania s¹dowego orzeczenia). Dodatkowo Konarska-Wrzosek stwierdza, ¿e taki sposób okrelania jednej stawki dziennej powoduje niezrozumienie oraz utrudnia jej ustalenie przez osoby pope³niaj¹ce czyn
zabroniony, co mo¿e stanowiæ istotne zagro¿enie dla w³aciwego przeprowadzonia procesu karnego skarbowego146.
Powy¿szy postulat wychodzi naprzeciw za³o¿eniom, które towarzyszy³y
ustanowieniu zasad wysokoci stawki dziennej, maj¹cymi przede wszystkim
charakter antyinflacyjny, co w za³o¿eniu ustawodawcy mia³o dostosowaæ rozwi¹zania kodeksowe do sytuacji gospodarczej oraz stanowiæ rzeczywiste odniesienie do czynów pope³nionych w danym czasie. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e rozwi¹zanie to wynika³o z obserwacji polskiej gospodarki, zw³aszcza w latach 90. XX w.,
kiedy hiperinflacja doprowadza³a do daleko id¹cej dewaluacji ówczesnej polskiej waluty. Przyjête rozwi¹zanie umo¿liwia³o zdaniem ustawodawcy zabezpieV. Konarska-Wrzosek, Kodeks karny a Kodeks karny skarbowy , s. 177178.
Zob. V. Konarska-Wrzosek, Czy utrzymaæ kryteria nazwowo-parametryczne rozwarstwiania
czynów karnych skarbowych w kodeksie karnym skarbowym? [w:] V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.), Wêz³owe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Ksiêga pami¹tkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, Warszawa 2010.
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czenie rozwi¹zañ kodeksowych przed potrzeb¹ czêstej nowelizacji, która by³aby
konieczna w przypadku zaistnienia ponownych zawirowañ gospodarczych, i
uodpornia³o je tym samym na zmieniaj¹ce siê stosunki finansowe w kraju.
2.5.1.2. Kara grzywny okrelona kwotowo

W przypadku wykroczeñ skarbowych ustawodawca wprowadzi³ karê grzywny

okrelan¹ kwotowo. Jest to jedyna kara gro¿¹ca za wykroczenie skarbowe, przewidziana w art. 47 § 1 k.k.s. Jej kwotowe okrelenie polega na bezporednim
ustaleniu wysokoci kary, jaka zostaje na³o¿ona na sprawcê w zwi¹zku z pope³nieniem wykroczenia skarbowego. Artyku³ 47 § 1 k.k.s. przewiduje rozpiêtoæ
wysokoci kwoty orzekanej tytu³em kary za wykroczenie od jednej dziesi¹tej do
dwudziestokrotnoci minimalnego miesiêcznego wynagrodzenia (jego wysokoæ
oraz podstawa prawna by³y podane wczeniej).
Warto zauwa¿yæ, ¿e formu³uj¹c zapisy normy prawnej w art. 48 § 1 k.k.s.,
ustawodawca nie przysporzy³ tylu problemów interpretacyjnych zwi¹zanych
z prawid³owym rozumieniem przepisu jak mia³o to miejsce przy ustalaniu wysokoci stawek dziennych za przestêpstwa skarbowe. Jednak podobnie jak w przypadku przestêpstw skarbowych nale¿y tu uwzglêdniaæ czynniki maj¹ce wp³yw
na wysokoæ orzeczonej kary. Zatem wymierzaj¹c karê grzywny, nale¿y
uwzglêdniæ stosunki maj¹tkowe i rodzinne sprawcy oraz jego dochody i mo¿liwoci zarobkowe, których specyfika zosta³a omówiona wczeniej.
Obok standardowo orzekanej kary grzywny, kodeks karny skarbowy przewiduje tak¿e jej stosowanie w przypadku nakazu karnego (tutaj wysokoæ orzeczonej kary nie mo¿e przekroczyæ dziesiêciokrotnej wysokoci minimalnego miesiêcznego wynagrodzenia) oraz w ramach na³o¿onego na sprawcê mandatu
karnego (wysokoæ kar nie mo¿e przekroczyæ podwójnej wysokoci minimalnego miesiêcznego wynagrodzenia)147.
Jak zauwa¿a Janusz Sawicki, porównuj¹c rozpiêtoæ orzekanej kary grzywny w prawie karnym skarbowym z wystêpuj¹c¹ chocia¿by w przypadku wykroczeñ pospolitych, istnieje doæ du¿a dysproporcja pomiêdzy wysokociami realnej kwoty, jak¹ przewiduj¹ stosowne przepisy. W przypadku przestêpstw ró¿nica
ta siêga czterokrotnoci (dolna granica) oraz omiokrotnoci (górna granica)
jednej stawki dziennej przewidzianej w przepisach karnych skarbowych. Natomiast w przypadku wykroczeñ dolna granica kary grzywny w prawie karnym
skarbowym jest szeciokrotnie wy¿sza w stosunku do wykroczeñ pospolitych,
natomiast górna piêciokrotnie wy¿sza148.
Zob. art. 48 k.k.s.
J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym, Wroc³aw 2011, s. 105.
147
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Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pomimo pozornie wiêkszej dolegliwoci z tytu³u orzeczonej kary grzywny prawo karne skarbowe w mniejszym stopniu uwzglêdnia
dolegliwociowy charakter kary, skupiaj¹c siê przede wszystkim na jej celu kompensacyjno-egzekucyjnym, a orzeczenie tej sankcji ma przede wszystkim zaspokoiæ straty wynik³e z uszczerbku, jaki powsta³ lub móg³ powstaæ w interesach
finansowych pañstwa149.
2.5.2. Kara ograniczenia wolnoci

Analizuj¹c przedstawione wczeniej dane statystyczne (zob. tabele 58), mo¿na

zauwa¿yæ, ¿e kara ograniczenia wolnoci stanowi najrzadziej wybierany przez
sêdziów rodek reakcji na pope³nione przestêpstwa skarbowe, przynajmniej
w przypadku sankcji wybieranej pierwotnie w postêpowaniu s¹dowym (badania
nie uwzglêdniaj¹ analizy kar stosowanych w postêpowaniu egzekucyjnym,
a zw³aszcza przypadków zamiany sankcji przez s¹dy penitencjarne).
Kara ograniczenia wolnoci, podobnie jak przedstawiona wczeniej kara
grzywny, stanowi przyk³ad kary o charakterze nieizolacyjnym, tj. skazany za
pope³nienie przestêpstwa skarbowego pozostaje na wolnoci, jednak¿e podlega
licznym ograniczeniom wynikaj¹cym ze stosownych przepisów150.
Geneza tej instytucji wi¹¿e siê przede wszystkim ze stosowan¹ w ustawodawstwie Zwi¹zku Radzieckiego kar¹ pracy poprawczej, która w swym za³o¿eniu mia³a stanowiæ ³agodniejsz¹ formê kary ni¿ pozbawienie wolnoci i podkrelaæ aspekt resocjalizacyjny w obowi¹zkach nak³adanych na sprawcê151.
W polskim ustawodawstwie instytucjê tê przewidywa³ ju¿ Kodeks karz¹cy
Królestwa Polskiego z 1818 r., jednak mianem kary ograniczenia wolnoci zosta³a okrelona dopiero w kodeksie karnym z 1969 r.
Jak zauwa¿a Magdalena Soboñ, wprowadzenie tej sankcji na grunt prawa
karnego by³o skutkiem licznych postulatów uznaj¹cych j¹ za najw³aciwsz¹ alternatywê dla kary pozbawienia wolnoci, która czêstokroæ okazywa³a siê znacznie obci¹¿aæ bud¿et Skarbu Pañstwa i niejednokrotnie by³a niezbyt skuteczna
jako rodek resocjalizacyjny152.
W doktrynie g³oszone s¹ pogl¹dy podaj¹ce w w¹tpliwoæ zasadnoæ stosowania kary ograniczenia wolnoci z uwagi na ratyfikowany przez Polskê w 1977 r.
149
Zob. Uzasadnienie rz¹dowego projektu k.k.s. [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks karny
skarbowy, Warszawa 1999; por. A. Skowron, Kontrowersje wokó³ regulacji postêpowania w sprawach o wykroczenia skarbowe, Prok. i Pr. 2000, nr 12, s. 6474.
150
Zob. Z. Siwik, Kara ograniczenia wolnoci w prawie karnym skarbowym, Palestra 1980, nr 2.
151
Z. Sienkiewicz, Od kary pracy poprawczej do kary ograniczenia wolnoci, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 1972, nr 36, s. 74.
152
M. Soboñ, Kara ograniczenia wolnoci i problemy zwi¹zane z wykonaniem obowi¹zku nieodp³atnej kontrolowanej pracy, Studia Prawnoustrojowe 2009, nr 10, s. 176.
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Miêdzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych, który w art. 8 przewiduje zakaz pracy przymusowej. Zakaz ten przewiduje równie¿ art. 4 ust. 2 Konstytucji RP.
Jak wskazuje Jan Skupiñski, zakaz pracy przymusowej znajduje zastosowanie przede wszystkim w przypadku orzeczenia kary ograniczenia wolnoci, a tym
samym obowi¹zku wykonania nieodp³atnej kontrolowanej pracy, poniewa¿ przepisy prawa karnego przewiduj¹ obowi¹zek wys³uchania skazanego w zwi¹zku ze
skierowaniem na taka formê realizacji orzeczonej kary powy¿szego wys³uchania
nie mo¿na jednak uznaæ za zgodê na wykonanie powy¿szej pracy153.
Chocia¿ stanowisko autora obarczaj¹ce przepisy prawa polskiego istotn¹
wadliwoci¹ zwi¹zan¹ z mo¿liwoci¹ stosowania kary ograniczenia wolnoci
w postaci pracy spo³ecznie u¿ytecznej sformu³owane zosta³o w 1995 r., do chwili obecnej nie zmieniono uregulowañ w tym zakresie. Zatem pogl¹d Skupiñskiego ci¹gle jest zasadny, na co wskazuj¹ równie¿ autorzy wspó³czenie ukazuj¹cych siê publikacji154.
Przedstawione rozwa¿ania na temat kary ograniczenia wolnoci na gruncie
prawa karnego odnosz¹ siê tak¿e w pe³ni do prawa karnego skarbowego, a to
z uwagi na fakt, ¿e obowi¹zuj¹cy obecnie art. 26 § 4 k.k.s. przewiduje stosowne
odniesienie do art. 3436 k.k., zatem specyfika kary ograniczenia wolnoci stosowana w prawie karnym jest w ca³oci recypowana na p³aszczyznê karn¹ skarbow¹. Kara ta mo¿e wiêc zostaæ orzeczona na okres od 1 do 12 miesiêcy,
a w wypadku nadzwyczajnego obostrzenia tej sankcji  na maksymalnie
2 lata155.
Faktyczne ograniczenie wolnoci skazanego za przestêpstwo skarbowe przybiera przede wszystkim formê: zakazu zmiany miejsca sta³ego pobytu bez zgody
s¹du, obowi¹zku wykonywania nieodp³atnej, kontrolowanej pracy na cele spo³eczne oraz obowi¹zku udzielania s¹dowi wyjanieñ dotycz¹cych przebiegu odbywania kary156.
Nale¿y podkreliæ, ¿e powy¿sze rozwi¹zania okrelone w recypowanym art. 34
§ 2 k.k. maj¹ charakter obligatoryjny, a tym samym nie mog¹ zostaæ poddane
modyfikacji czy redukcji (dotyczy to g³ównie obowi¹zku wykonania pracy na
cele spo³eczne)157. Orzekaj¹c wobec sprawcy ten rodzaj kary, w wyroku s¹d
powinien wskazaæ, któr¹ z przes³anek przewidzianych w art. 35 k.k. ma zamiar
zastosowaæ, tj. czy skazany ma obowi¹zek wykonania pracy na cele spo³eczne
153
J. Skupiñski, Zakaz pracy przymusowej lub obowi¹zkowej a prawo karne [w:] Idem, , Standardy praw cz³owieka a polskie prawo karne, Warszawa 1995, s. 189.
154
R. Giêtkowski, Kara ograniczenia wolnoci w polskim prawie karnym, Warszawa 2007,
s. 33; por. M. Soboñ, op. cit., s. 180181.
155
Zob. S. Pikulski, K. Szczechowicz, Kara ograniczenia wolnoci w wietle s¹dowego wymiaru kary, SPiA 2010, nr 1, s. 3948.
156
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe..., s.126.
157
Zob. wyrok SN z dnia 5 marca 2008 r., Prok. i Pr. 2008, nr 9, poz. 2, s. 7.
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czy te¿ zostanie potr¹cona stosowna kwota z jego wynagrodzenia z ewentualnym
podaniem jej wysokoci.
Co równie¿ warto zauwa¿yæ, przy wymierzaniu tego rodzaju kary s¹d dysponuje wieloma rodkami o charakterze fakultatywnym, okrelonymi w art. 74 § 2
w zw. z art. 36 § 3 k.k. Tym samym mo¿liwe jest zastosowanie wobec skazanego
dozoru kuratorskiego lub osoby godnej zaufania (lub przedstawiciela stowarzyszenia, instytucji albo organizacji spo³ecznej, o której mowa w art. 73 § 1 k.k.)
czy te¿ poddanie go leczeniu lub rehabilitacji, co ma swoje uzasadnienie zw³aszcza w przypadku osób uzale¿nionych158.
Jak zosta³o to wczeniej wskazane, ten rodzaj sankcji ma charakter wyj¹tkowy, poniewa¿ kara ograniczenia wolnoci jako sankcja wystêpuje tylko w jednym przypadku, okrelonym w art. 110 k.k.s. Powy¿sze stwierdzenie nie ma
jednak szerszego zastosowania, poniewa¿ dyrektywa okrelona w art. 26 § 1 k.k.s.
wyranie wskazuje na mo¿liwoæ zastosowania tego rodzaju sankcji tak¿e
w przypadku innych przestêpstw skarbowych.
Jak s³usznie zauwa¿aj¹ Leszek Wilk oraz Jaros³aw Zagrodnik, kara ta
w prawie karnym skarbowym pe³ni  w zale¿noci od okolicznoci konkretnej
sprawy  rolê aparatu do ³agodzenia lub zaostrzania sankcji gro¿¹cej za pope³niony czyn zabroniony. Sêdzia ze wzglêdów celowociowych mo¿e zastosowaæ
karê grzywny lub karê pozbawienia wolnoci159. Skorzystanie z takiego rozwi¹zania nie jest mo¿liwe jedynie w sytuacji, gdy okolicznoci pope³nienia czynu
daj¹ podstawê do nadzwyczajnego obostrzenia kary, okrelonego w art. 37 § 1 k.k.s.
(chyba ¿e zaistnia³y przes³anki wymienione w art. 37 § 2 lub 3 k.k.s.)160.
Stosowanie kary ograniczenia wolnoci, podobnie jak grzywny, jest przyk³adem prymatu funkcji kompensacyjno-egzekucyjnej nad represj¹, zw³aszcza gdy
zostaje ona orzeczona zamiast kary pozbawienia wolnoci. Dodatkowo warto
wskazaæ, ¿e mo¿liwoæ zaistnienia powy¿szej sytuacji uwarunkowana jest obostrzeniami wynikaj¹cymi z art. 188 k.k.s., który mówi o obowi¹zku uiszczenia
wymaganej nale¿noci publicznoprawnej przez sprawcê przestêpstwa skarbowego, je¿eli czyn zwi¹zany by³ z takim uszczupleniem.
Na podstawie przedstawionych wczeniej danych statystycznych (zob. tabele 58) mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w latach 20002010 w wydzia³ach karnych s¹dów
rejonowych w Olsztynie, Elbl¹gu i Lidzbarku Warmiñskim karê ograniczenia
wolnoci orzeczono tylko w jednym przypadku (S¹d Rejonowy w Lidzbarku
Warmiñskim w 2008 r.). Mo¿na tak¿e odnieæ wra¿enie, ¿e jest to kara, której
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe..., s. 126.
Ibidem, s. 126127.
160
Powy¿sza sytuacja, dotycz¹ca przypadków z art. 37 §1 k.k.s., nie jest dopuszczalna w razie
mo¿liwoci zamiany kary pozbawienia wolnoci na karê ograniczenia wolnoci. W przypadkach
zagro¿enia grzywn¹ samoistn¹, jak najbardziej wskazane jest zastosowanie zamiast niej kary ograniczenia wolnoci (zgodnie z art. 38 § 1 pkt 1 i 2 k.k.s.).
158
159
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zwykle nie stosuje siê wobec sprawców przestêpstw skarbowych. Sêdziowie
ww. wydzia³ów karnych wskazali trzy podstawowe powody niestosowania tej
sankcji: wadliw¹ interpretacjê, postêpowanie nakazowe oraz ciê¿ar czynu zabronionego.
W odniesieniu do pierwszej z wymienionych przyczyn nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
przestêpstwa skarbowe mo¿na zró¿nicowaæ ze wzglêdu na zagro¿enie kar¹. Za
przestêpstwa skarbowe, w których dosz³o do uszczuplenia nale¿noci publicznoprawnej nieprzekraczaj¹cej ma³ej wartoci, grozi kara grzywny (zazwyczaj do
720 stawek dziennych), je¿eli natomiast kwota uszczuplenia jest wiêksza, mo¿na
zastosowaæ karê grzywny, pozbawienia wolnoci lub ograniczenia wolnoci.
W myl art. 53 § 14 i 15 k.k.s. ma³a wartoæ jest to wartoæ, która
w chwili pope³nienia czynu nie przekracza dwustukrotnoci minimalnego wynagrodzenia, natomiast du¿a wartoæ w chwili pope³nienia czynu przekracza
piêæsetkrotnoæ minimalnego wynagrodzenia. Jak wynika z powy¿szego, w przepisach istnieje pozorna luka (niedookrelona np. jako wartoæ rednia), która
powoduje myln¹ interpretacjê i kwalifikowanie kwoty uszczuplenia o wartoci
np. trzystukrotnoci minimalnego wynagrodzenia zgodnie z wymogami zasady
humanitaryzmu jako ma³¹ wartoæ, a wiêc zagro¿on¹ wy³¹cznie kar¹ grzywny.
Druga przyczyna niestosowania kary ograniczenia wolnoci wynika z faktu,
¿e czêæ postêpowañ karnych skarbowych jest rozpatrywana w ramach postêpowania nakazowego, co jest przejawem potrzeby odformalizowania spraw karnych skarbowych, a jednoczenie umo¿liwieniem zwiêkszenia liczby rozpatrywanych aktów oskar¿enia. Jednak¿e postêpowania nakazowe prowadzone s¹ na
posiedzeniu niejawnym, a sêdzia, analizuj¹c czyn i okolicznoci sprawy, nie ma
mo¿liwoci zapoznania siê z osob¹ sprawcy, a tym samym ustalenia wszystkich
przes³anek koniecznych do w³aciwego zastosowania sankcji. Z tego wzglêdu
w wiêkszoci przypadków sêdziowie decyduj¹ siê na zastosowanie kary grzywny, któr¹ z jednej strony uznaj¹ za najbardziej wzglêdn¹ wobec sprawcy, z drugiej strony za najbardziej uniwersaln¹, poniewa¿ nawet je¿eli po wydaniu wyroku nakazowego oka¿e siê, ¿e zas¹dzonej kary sprawca nie jest w stanie uiciæ, to
zgodnie z art. 45 k.k.w. mo¿liwa jest jej zamiana na zastêpcz¹ karê ograniczenia
wolnoci. Zatem kara ograniczenia wolnoci jest stosowana w praktyce w sposób bardzo okrê¿ny161.
Na przestrzeni badanego okresu (lata 20002010) w sprawach o przestêpstwa skarbowe przedmiot czynu zabronionego (tj. wysokoci uszczuplonej lub
161
Nale¿y tutaj wskazaæ, ¿e powy¿sze rozwi¹zanie, zgodnie z art. 45 §1 k.k.w., jest mo¿liwe
tylko w przypadku, gdy orzeczona grzywna nie przekracza wysokoci 120 stawek dziennych. Omawiane przypadki dotyczy³y w³anie takich sytuacji. W przypadku wykroczenia skarbowego ograniczenia wynikaj¹ z art. 45 § 3 k.k.w. i okrelaj¹ kwotê graniczn¹ umo¿liwiaj¹c¹ powy¿sze rozwi¹zanie w wysokoci nieprzekraczaj¹cej 240 000 z³ (najwy¿sza kara grzywny za wykroczenie
skarbowe w 2014 r. mog³a wynieæ 33 600 z³).
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nara¿onej na uszczuplenie nale¿noci publicznoprawnej) okaza³ siê byæ na tyle
niski, ¿e sêdziowie decydowali siê na zastosowanie grzywny jako kary samoistnej, albo na tyle wysoki, ¿e zastosowanie kary ograniczenia wolnoci by³oby
niewspó³mierne do stopnia winy, ciê¿aru czynu czy te¿ okolicznoci pope³nienia
przestêpstwa skarbowego.
Mo¿na zatem wysun¹æ uzasadnione przypuszczenie, ¿e je¿eli nie wyst¹pi
¿aden z przedstawionych wy¿ej czynników, sêdziowie uwzglêdni¹ ten rodzaj
sankcji w swoich rozstrzygniêciach, a tym samym kara ograniczenia wolnoci
pojawi siê w statystykach dotycz¹cych przestêpstw skarbowych.
2.5.3. Kara pozbawienia wolnoci

Kodeks karny skarbowy w art. 27 przewiduje, ¿e kara pozbawienia wolnoci

mo¿e trwaæ najkrócej 5 dni, a najd³u¿ej 5 lat. Wymierza siê j¹ w dniach, miesi¹cach lub latach. Poprzez zastosowanie instytucji nadzwyczajnego obostrzenia
kary sêdzia mo¿e pozbawiæ sprawcê wolnoci na okres maksymalnie 10 lat (art. 28
§ 2 k.k.s.).
Kara ta jest ostatni¹ z przewidzianych w katalogu art. 22 § 2 k.k.s. sankcji
gro¿¹cych za przestêpstwa skarbowe. Jak zauwa¿aj¹ Leszek Wilk oraz Jaros³aw
Zagrodnik, recepcja art. 58 § 1 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s. jednoznacznie
wskazuje, ¿e jest to ostateczny sposób reakcji na pope³nionych czyn zabroniony,
zw³aszcza w przypadku samoistnego charakteru sankcji, stosowany tylko w sytuacji, gdy pozosta³e mo¿liwoci ukarania sprawcy nie bêd¹ w sposób wystarczaj¹cy wype³niaæ stawianych jej oczekiwañ.
Powy¿sze rozwi¹zanie stanowi przyk³ad stawiania sprawiedliwociowego
ujêciu kary przed jej funkcj¹ o charakterze celowociowym, co ma wskazywaæ
na uznanie postulatów okrelonych w zaleceniach Rady Europy dotycz¹cych
przestêpstw gospodarczych162.
Z drugiej jednak strony nie jest to sankcja orzekana w ka¿dym wypadku
przestêpstwa skarbowego. Kodeks karny skarbowy ogranicza bowiem zakres jej
stosowania do czynów, których pope³nienie powoduje uszczerbek lub nara¿a na
uszczuplenie nale¿noci publicznoprawnej w kwocie przekraczaj¹cej dwustukrotnoæ minimalnego wynagrodzenia (poziom ma³ej wartoci), która w 2014 r.
wynosi³a 336 000 z³. Przestêpstwa skarbowe dotycz¹ce uszczuplenia (lub nara¿enia na uszczuplenie) kwoty ni¿szej od wskazanej maj¹ charakter uprzywilejowany, a tym samym s¹ zagro¿one wy³¹cznie grzywn¹.
Wilk oraz Zagrodnik wskazuj¹ równie¿, ¿e kara pozbawienia wolnoci (jako sankcja) wyeksponowana jest przede wszystkim w katalogu kar gro¿¹cych
162

L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe..., s. 128.
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za przestêpstwa o charakterze podatkowym, co wiadczy o traktowaniu tych
przestêpstw jako odmiany oszustwa, fa³szerstwa, wy³udzenia czy te¿ paserstwa163.
Przy okazji warto zauwa¿yæ uboczne cele, jakie realizuje orzeczenie powy¿szej sankcji. Szczególn¹ uwagê zwraca na to Jerzy Bafia, wskazuj¹c w swojej publikacji wiele ró¿nych zjawisk towarzysz¹cych orzekaniu sankcji wobec
sprawcy czynu zabronionego, co najbardziej uwidacznia siê w³anie w przypadku kary pozbawienia wolnoci. Dok³adnie okrela tutaj takie sytuacje, jak:
1) zjawisko spo³ecznej deprecjacji kary czy zjawisko oswajania siê z kar¹
lub przystosowywania siê do warunków jej wykonania w wyniku stosowania
surowszych kar,
2) powodowanie dolegliwoci niezamierzonej przez prawo karne, bo dotykaj¹cej porednio osób innych ni¿ sprawca przestêpstwa skarbowego, g³ównie jego
najbli¿szych164.
Tym samym autor spostrze¿eñ dostrzega potrzebê uwzglêdnienia powy¿szych okolicznoci zw³aszcza w przypadku zastosowania samoistnej kary pozbawienia wolnoci, uznanej za najbardziej dolegliw¹, bo powoduj¹c¹ przede
wszystkim izolacjê sprawcy przestêpstwa skarbowego od spo³eczeñstwa i rodziny165.
Z przeprowadzonych badañ (zob. tabele 58) wynika, ¿e najczêciej sêdziowie warmiñsko-mazurskich s¹dów staraj¹ siê stosowaæ tê karê razem z kar¹
grzywny, a samoistnie wystêpuje ona tylko w sytuacjach, w których ju¿ na etapie postêpowania s¹dowego stwierdzono, ¿e sprawca nie mia³by mo¿liwoci
uiszczenia ewentualnie orzeczonej kary grzywny (powy¿sze przypadki mia³y
w badanym okresie charakter marginalny). Udzia³ tej kary w ³¹cznej liczbie skazañ nie przekracza³ rednio 6% wszystkich sankcji orzeczonych przez poszczególne s¹dy rejonowe w badanym okresie. Warto zatem zastanowiæ siê, czy powy¿sze spostrze¿enie ma charakter marginalny i równie¿ w badaniach
o charakterze ogólnopolskim (zob. tabela 9) samoistna kara pozbawienia wolnoci w przypadku przestêpstw skarbowych wystêpuje tylko w wyj¹tkowych sytuacjach.

Ibidem, s. 128.
J. Bafia, Prawo karne skarbowe, Warszawa 1978, s. 67.
165
Por. T. Szymanowski, Skazania na bezwzglêdne kary pozbawienia wolnoci jako nastêpstwo nieefektywnej polityki karnej, PiP 2014, nr 4, s. 7992.
163
164
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Tabela 9

Lata

Ogólna liczba
skazañ

Grzywna

Grzywna orzeczona
razem z pozbawieniem wolnoci

Ograniczenie
wolnoci

Pozbawienie
wolnoci

2000

3597

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

2001

5432

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

2002

7074

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

2003

9446

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

2004

10 448

b.d.

b.d.

b.d.

386

2005

7607

b.d.

b.d.

b.d.

333

2006

5439

5154

209

10

271

2007

4338

4057

222

6

273

2008

4512

4142

304

11

356

2009

4236

3894

278

6

332

2010

6257

5829

362

14

413

Jak wskazuj¹ powy¿sze dane, równie¿ w skali ogólnopolskiej samoistna
kara pozbawienia wolnoci orzekana wobec sprawców przestêpstw skarbowych
ma wyranie marginalny charakter (w okresie badawczym stanowi³y one rednio
5,51% wszystkich orzeczonych sankcji)167. Jest to sankcja stosowana przede
wszystkim razem z grzywn¹, co stanowiæ mo¿e jednoznaczne potwierdzenie rozwa¿añ dogmatycznych dotycz¹cych prymatu celu kompensacyjno-egzekucyjnego w prawie karnym skarbowym.

2.6. rodki karne

Przez wieki jedyn¹ reakcj¹ prawa karnego na czyny zabronione by³a kara kryminalna. Dopiero w po³owie XIX w. wykszta³ci³y siê inne rodki stosowane wobec
sprawców przestêpstw. Termin rodki karne pojawi³ siê w jêzyku prawnym
po raz pierwszy w kodeksie karnym z 1997 r., a nastêpnie zosta³ wprowadzony
166
Dane statystyczne uzyskane zosta³y na podstawie Roczników Statystycznych G³ównego
Urzêdu Statystycznego. Dane z lat 20002005 maj¹ charakter niepe³ny z powodu braku ewidencjonowania podzia³u na sankcje za przestêpstwa powszechne oraz przestêpstwa karne skarbowe.
167
W analizie procentowej przeprowadzonych skazañ uwzglêdniono lata 20042010.
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do wszystkich innych polskich ustaw karnych, w tym do kodeksu karnego skarbowego z 1999 r.168
Kodeks karny z 1997 r. wprowadzi³ zmiany w stosunku do uregulowañ znanych z kodeksu z 1969 r., bowiem zrezygnowa³ z podzia³u kar na zasadnicze
i dodatkowe. Podzia³ ten opiera³ siê na kryterium samoistnoci orzekanych kar,
zgodnie z którym kary zasadnicze mog³y byæ orzekane samoistnie, a kary dodatkowe tylko w po³¹czeniu z kar¹ zasadnicz¹169.
Zakres pojêcia rodki karne jest w znacz¹cej mierze odmienny na gruncie
prawa karnego powszechnego oraz prawa karnego skarbowego. Prawo karne
skarbowe zalicza do rodków karnych takie rodki, które wystêpuj¹ w prawie
powszechnym, jak i rodki zwi¹zane z poddaniem sprawcy próbie, które kodeks
karny zalicza do osobnej grupy rodków probacyjnych170.
Ponadto kodeks karny skarbowy do rodków karnych zalicza nieznan¹ prawu karnemu powszechnemu instytucjê dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci (który szerzej zostanie omówiony w dalszej czêci opracowania),
co tylko w pewnej mierze mo¿e byæ zrozumia³e, gdy¿ nie jest on traktowany
jako rodek reakcji karnej, a sprawca, który dobrowolnie podda siê odpowiedzialnoci, uchodzi za osobê niekaran¹171.
Ogólnie rzecz ujmuj¹c, s¹ to rodki racjonalnej polityki karnej, które choæ
karami nie s¹, nie s¹ pozbawione cechuj¹cej kary dolegliwoci. Na gruncie prawa karnego skarbowego pod pojêciem tym nale¿y rozumieæ rodki reakcji prawnej na przestêpstwo i wykroczenie skarbowe, bêd¹ce odpowiedzi¹ na czêst¹ potrzebê poprzestania na orzekaniu rodka karnego bez orzekania kary w postaci
wyroku kad³ubowego172.
Jest to sytuacja specyficzna dla prawa karnego skarbowego, przewidziana
w art. 19 § 4 k.k.s. w stosunku do nieobecnych w postêpowaniu i stanowi doskona³y przyk³ad przeniesienia celów kary na p³aszczyznê zastosowanych rodków
karnych173.
W obszarze prawa karnego skarbowego mo¿na wyró¿niæ grupê rodków
karnych sensu stricto, obejmuj¹c¹ rodki wyszczególnione w art. 22 § 2 pkt 17 k.k.s.
(stosowane wobec przestêpstw skarbowych) oraz w art. 47 § 2 pkt 13 k.k.s.
(stosowane wobec wykroczeñ skarbowych), a tak¿e grupê rodków karnych sensu largo, obejmuj¹c¹ rodki probacyjne wymienione w art. 22 § 2 pkt 8 k.k.s.
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe..., s. 126.
S. Baniak, Prawo karne skarbowe..., s. 152.
170
Krytycznie o takiej konstrukcji w prawie karnym skarbowym zob. m.in. T. Bojarski, Kodeks
karny skarbowy a Kodeks karny. Kilka uwag porównawczych [w:] P. Hofmañski, K. Zgryzek
(red.), Wspó³czesne problemy procesu karnego. Ksiêga ku czci Profesora Kazimierza Marsza³a,
Katowice 2003, s. 3739.
171
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe..., s. 126.
172
S. Baniak, Prawo karne skarbowe..., s. 152.
173
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe..., s. 166 i nn.
168
169
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Jak wskazuj¹ Konarska-Wrzosek, Skorupka oraz Oczkowski, rodki karne
przewidziane w prawie karnym skarbowym mo¿emy podzieliæ na:
1) zastêpuj¹ce represjê karn¹  tak¹ rolê pe³ni dobrowolne poddanie siê
odpowiedzialnoci i warunkowe umorzenie postêpowania karnego skarbowego,
2) potêguj¹ce represjê karn¹  tak¹ rolê pe³ni¹ rodki karne sensu stricto,
orzekane obok kar,
3) modyfikuj¹ce zastosowan¹ karê  warunkowe zawieszenie wykonania
orzeczonej kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty
kary pozbawienia wolnoci,
4) prowadz¹ce do degresji represji karnej w drodze samoistnego orzekania
rodków karnych sensu stricto174.
Katalog rodków karnych statuuj¹ przepisy art. 22 § 2 pkt 18 (za przestêpstwa skarbowe) oraz art. 47 § 2 pkt 13 (za wykroczenia skarbowe). Przepisy te
wyró¿niaj¹ dwa rodzaje rodków karnych, tzn.: zwi¹zanych z pope³nieniem
przestêpstwa/wykroczenia skarbowego lub zwi¹zane z poddaniem sprawcy próbie175.
Do rodków karnych zwi¹zanych z pope³nieniem przestêpstwa skarbowego
nale¿¹:
 dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci,
 przepadek przedmiotów,
 ci¹gniêcie równowartoci pieniê¿nej przepadku przedmiotów,
 przepadek korzyci maj¹tkowych,
 ci¹gniêcie równowartoci pieniê¿nej korzyci maj¹tkowej,
 zakaz prowadzenia okrelonej dzia³alnoci gospodarczej, wykonywania
okrelonego zawodu lub zajmowania okrelonego stanowiska,
 rodki zwi¹zane z poddaniem sprawcy próbie:
 warunkowe umorzenie postêpowania karnego skarbowego,
 warunkowe zawieszenie wykonania kary,
 warunkowe zwolnienie.
rodki karne gro¿¹ce za pope³nienie wykroczenia skarbowego to:
 dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci,
 przepadek przedmiotów,
 ci¹gniêcie równowartoci pieniê¿nej przepadku przedmiotów.
Wiêkszoæ wymienionych rodków karnych znana by³a we wczeniejszych
aktach prawnych z zakresu prawa karnego skarbowego pod nazw¹ kar dodatkowych. Rezygnacja z dotychczasowej nazwy ³¹czy siê cile ze zmian¹ polityki
kryminalnej i filozofii karania w obszarze ca³ego prawa karnego, które zosta³o

174
175

Ibidem, s. 111.
S. Baniak, Prawo karne skarbowe..., s. 152.
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tak ukszta³towane, by dawaæ szerokie mo¿liwoci samoistnego orzekania rodków karnych, jako jedynej reakcji na czyn zabroniony sprawcy (bez orzekania
kar przewidzianych za dane przestêpstwo lub wykroczenie skarbowe)176.
Treci¹ wszystkich rodków karnych jest przede wszystkim okrelona dolegliwoæ, jak¹ maj¹ one dotkn¹æ sprawcy, ale ich cel nie sprowadza siê wy³¹cznie
do wymierzenia sprawiedliwej represji, gdy¿ rodki karne ukierunkowane s¹ jednoczenie na realizacjê celów o charakterze prewencyjnym, zarówno w zakresie
prewencji szczególnej, jak i ogólnej, a niektóre dodatkowo na wyegzekwowanie
uszczuplonej lub nara¿onej na uszczuplenie nale¿noci publicznoprawnej177.
W doktrynie podnoszone s¹ liczne postulaty wprowadzenia zmian w katalogu rodków karnych przewidzianych w prawie karnym skarbowym. Potrzebê tê
argumentuje siê m.in. wadliwym umieszczeniem we wskazanym katalogu rodka
w postaci dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci oraz rodków zwi¹zanych z poddaniem sprawcy próbie. Poparciem tych postulatów ma byæ fakt, ¿e
dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci nie ³¹czy siê z wydaniem wyroku
skazuj¹cego, pomimo ¿e ³¹czy siê z okrelonymi dolegliwociami dla sprawcy.
Podobna argumentacja dotyczy rodków probacyjnych, które równie¿ stanowi¹ samoistny rodek karny (o odmiennym charakterze ni¿ dobrowolne podanie
siê odpowiedzialnoci), jednak¿e pomimo tych postulatów i licznych nowelizacji, konstrukcja kodeksu pozostaje bez zmian178.

2.7. rodki zabezpieczaj¹ce

Koncepcja rodków zabezpieczaj¹cych wypracowana zosta³a w drugiej po³owie
XIX w. przez twórcê w³oskiej szko³y pozytywnej Cesarego Lombroso, a wprowadzona do poszczególnych systemów prawnych w koñcu XIX w. i na pocz¹tku
XX w. z inicjatywy wybitnych przedstawicieli szko³y socjologicznej179.
Celem rodków zabezpieczaj¹cych jest ochrona spo³eczeñstwa przed niebezpiecznymi sprawcami czynów karalnych, wobec których stosowanie kar kryminalnych i rodków karnych jest niewystarczaj¹ce albo niedopuszczalne ze wzglêdu na niezdolnoæ do ponoszenia odpowiedzialnoci karnej180.
176
Zob. L. Gardocki, Prawo karne..., s. 163164; Z. Siwik, Dobrowolne poddanie siê karze
w prawie karnym skarbowym, Finanse 1978, nr 10, s. 2532.
177
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe..., s. 127128.
178
Problem by³ poruszany m.in. w dyskusji podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa
Karnego  zob. A. Marek, T. Oczkowski (red.), Problem spójnoci Prawa Karnego z perspektywy
jego nowelizacji. Materia³y Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego, Toruñ 2022 wrzenia 2010 r., Warszawa 2011, s. 197209.
179
Zob. C. Lombroso, Geniusz i Ob³¹kanie, Warszawa 1987.
180
Zob. J. D³ugosz, Obligatoryjna postpenalna izolacja sprawcy przestêpstwa, Prok. i Praw.
2013, nr 78, s. 237263.
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rodki zabezpieczaj¹ce tym ró¿ni¹ siê od kar i innych rodków karnych, ¿e
dla ich stosowania nie jest konieczne stwierdzenie winy sprawcy (faktu pope³nienia czynu zabronionego), a ich zadaniem nie jest czynienie zadoæ sprawiedliwoci i zadawanie sprawcy dolegliwoci, lecz ochrona spo³eczeñstwa przed
sprawc¹ zagra¿aj¹cym bezpieczeñstwu obywateli i porz¹dkowi prawnemu181.
Wspó³czenie rola rodków zabezpieczaj¹cych jest znacznie mniejsza ni¿ to pocz¹tkowo zak³adano, a na gruncie prawa karnego skarbowego s¹ one wykorzystywane bardzo rzadko.
Mo¿na je podzieliæ na dwie grupy: rodki zabezpieczaj¹ce o charakterze
leczniczym i rodki zabezpieczaj¹ce o charakterze nieleczniczym (administracyjnym). Do grupy rodków zabezpieczaj¹cych o charakterze leczniczym zaliczymy: umieszczenie w zak³adzie zamkniêtym, umieszczenie w zak³adzie psychiatrycznym, umieszczenie w zak³adzie karnym stosuj¹cym rodki lecznicze
lub rehabilitacyjne, umieszczenie w zamkniêtym zak³adzie leczenia odwykowego oraz skierowanie do placówki leczniczo-rehabilitacyjnej. Do rodków zabezpieczaj¹cych o charakterze nieleczniczym zaliczymy: przepadek przedmiotów
oraz zakaz prowadzenia okrelonej dzia³alnoci gospodarczej, wykonywania
okrelonego zawodu lub zajmowania okrelonego stanowiska182.
Równie¿ w przypadku rodków zabezpieczaj¹cych pojawiaj¹ siê postulaty
dotycz¹ce zmiany ich umiejscowienia w katalogu przewidzianym w kodeksie. S¹
to przede wszystkim uwagi natury merytorycznej, zwi¹zane z potrzeb¹ zmian
o charakterze porz¹dkuj¹cym, dotycz¹cym wyraniejszego opisania podzia³u
rodków zabezpieczaj¹cych na te o charakterze leczniczym oraz te bêd¹ce rodkami o charakterze nieleczniczym183.

181
Zob. K. Li¿yñska, W sprawie rodka zabezpieczaj¹cego z art. 95a k.k., PiP 2012, nr 4,
s. 7887.
182
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe..., s. 154155.
183
Równie¿ i ten problem by³ poruszany m.in. w dyskusji podczas Ogólnopolskiego Zjazdu
Katedr Prawa Karnego w Toruniu  zob. A. Marek, T. Oczkowski (red.), op. cit., s. 197209.
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Rozdzia³ 3

CZYNNY ¯AL
3.1. Uwagi ogólne

Jak zosta³o to wskazane we wczeniejszym rozdziale, instytucja czynnego ¿alu

po raz pierwszy w przepisach karnych skarbowych pojawi³a siê jako norma
prawna w art. 9 u.k.s. z 1926 r.1 Aby z niej skorzystaæ sprawca czynu zabronionego zobowi¹zany by³ do spe³nienia cile okrelonych warunków, które mówi³y
o obowi¹zku: dokonania autodenuncjacji (samodoniesienia), wyjawienia okolicznoci pope³nienia czynu, uzupe³nienia powsta³ego czynem uszczerbku oraz
wyjawienia innych osób bior¹cych udzia³ w pope³nieniu czynu zabronionego. Po
spe³nieniu tych warunków ustawa przewidywa³a ca³kowit¹ bezkarnoæ sprawcy.
Jednym z najwa¿niejszych elementów warunkuj¹cych skorzystanie z tej instytucji by³a autodenuncjacja, która wskazywa³a niejako w³aciw¹ postawê sprawcy,
pozwalaj¹c¹ mu skorzystaæ z przywileju bezkarnoci.
Instytucja czynnego ¿alu by³a obecna w ka¿dej kolejnej ustawie karnej skarbowej, stanowi¹c jej nieodzowny element. Stosowanie autodenuncjacji jako
podstawy do umo¿liwienia bezkarnoci sprawcy czynu zabronionego opar³o siê
nawet tendencji do zaostrzania przepisów karnych w okresie tzw. silnej stalinizacji (lata 19501956), czego przyk³adem mo¿e byæ ustawa karna skarbowa z 1960 r.
Instytucjê czynnego ¿alu ustawodawca umieci³ tam w art. 242.
1
Wed³ug obowi¹zuj¹cej ówczenie ustawy zastosowanie czynnego ¿alu ujête by³o w sposób
nastêpuj¹cy: Przestêpca nie ulega karze, jeli w wypadku przestêpstwa, polegaj¹cego wy³¹cznie na
uszczupleniu dochodu skarbowego, nie bêd¹c sk¹din¹d bezporednio zagro¿ony wykryciem, doniesie o niem w³adzy skarbowej, powo³anej do cigania przestêpstwa, zanim ona o niem siê dowie,
i z³o¿y ca³¹ uszczuplon¹ nale¿noæ w terminie oznaczonym przez w³adze, oraz wymieni wszystkich
wspólników (art. 6 i 7), jeli przestêpstwo pope³ni³o dwie lub wiêcej osób.
2
Wed³ug ustawy z 1960 r. przepis ten brzmia³: §1. Nie podlega karze, kto dokonawszy wystêpku skarbowego zawiadomi o tym organ powo³any do cigania, ujawni osoby, które z nim
wspó³dzia³a³y w dokonaniu tego wystêpku, oraz z³o¿y w terminie zakrelonym przez organ powo³any do orzekania uszczuplon¹ nale¿noæ, a gdy wystêpek nie polega na uszczupleniu nale¿noci
 równowartoæ przedmiotu wystêpku, o ile podlega on przepadkowi.
§ 2. Zawiadomienie powinno byæ z³o¿one na pimie lub ustnie do protoko³u.
§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje siê:
1) je¿eli zawiadomienie z³o¿one zosta³o w czasie, kiedy organ powo³any do cigania mia³ ju¿
konkretn¹ wiadomoæ o wystêpku, albo je¿eli z³o¿one zosta³o w czasie dokonywania u sprawcy
kontroli lub rewizji,
2) w stosunku do tego, kto nak³oni³ inn¹ osobê do pope³nienia wystêpku z zamiarem ujawnienia go wobec organu powo³anego do cigania.
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Na przestrzeni lat zagadnienie czynnego ¿alu pozosta³o niezmienne w swojej istocie. Dodaæ nale¿y, ¿e ustawa z 1960 r. nie przewidywa³a wystêpowania
w prawie karnym skarbowych czynów zabronionych, uznanych w prawie karnym powszechnym za zbrodnie. Odmiennie od dotychczasowych rozwi¹zañ mianem przestêpstwa skarbowego okrela³a zarówno wystêpki skarbowe, jak i wykroczenia skarbowe.
Pomijaj¹c analizê kodyfikacji karnej skarbowej z 1971 r., obecnie obowi¹zuj¹ce rozwi¹zania niewiele ró¿ni¹ siê w swej konstrukcji od pierwowzoru
z 1926 r. Jedn¹ z nielicznych ró¿nic zwi¹zanych z zastosowaniem instytucji
czynnego ¿alu w procesie skarbowym jest organ, który posiada uprawnienia do
uznania zasadnoci zastosowania ³agodniejszego rozwi¹zania w przypadku autodenuncjacji sprawcy czynu. Mianowicie, do 1999 r. postêpowanie przygotowawcze w zakresie procedury karnej skarbowej mia³o charakter typowo administracyjno-finansowy. Organ karno-administracyjny w³aciwy do rozpoznania
sprawy, móg³ uznaæ zasadnoæ skutecznego czynnego ¿alu tylko i wy³¹cznie
wed³ug w³asnej oceny3, natomiast obecne rozwi¹zania takie postêpowanie poddaj¹ s¹dowej kontroli.
Zgodnie z uzasadnieniem do projektu obecnie obowi¹zuj¹cego kodeksu karnego skarbowego ustawa przewiduje grupê instytucji i rodków karnoprawnych, które pozwalaj¹ na prowadzenie racjonalnej, eksponuj¹cej wspó³czesne
tendencje, polityki kryminalnej w zakresie rednich i drobnych czynów zabronionych4. W ten sposób rozwi¹zania prawne dotycz¹ce czynnego ¿alu racjonalizuj¹ represjê karn¹, tzn. w przypadku pozytywnego (okrelonego) zachowania
sprawcy nie dochodzi do orzeczenia formalnie ujêtej kary5. Dodatkowo, mimo
pewnych szczegó³owych ró¿nic natury materialnoprawnej i procesowoprawnej,
owe rodki racjonalnej polityki kryminalnej ³¹czy wyrana degresja karania
w cile okrelonych wypadkach, zgodna z przyjêt¹ generaln¹ zasad¹ mo¿liwie
szerokiego rozwi¹zania konfliktu spo³ecznego w drodze m.in. wyrównania
w ca³oci albo w czêci uszczerbku finansowego (spowodowanego czynem zabronionym) w zwi¹zku z pope³nieniem czynu zabronionego i uiszczenie uszczuplonej nale¿noci publicznoprawnej na rzecz Skarbu Pañstwa, Wspólnoty Europejskiej lub jednostki samorz¹du terytorialnego (w zale¿noci od tego, który
z tych podmiotów odniós³ straty w zwi¹zku z pope³nionym czynem)6.
3
Z. Gostyñski, Prawo o wykroczeniach i prawo karne skarbowe w zarysie. Czêæ I. Prawo
o wykroczeniach, Katowice 1982, s. 20.
4
Zob. T. Grzegorczyk, Instytucja czynnego ¿alu w ustawie karnej skarbowej i projekcie nowej
u.k.s., Palestra 1996, nr 910.
5
A. Legutko-Kasica, Czynny ¿al w kodeksie karnym skarbowym, Prok. i Praw. 2012, nr 4,
s. 131.
6
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze, Toruñ 2005, s. 122123.
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Mo¿na równie¿ zauwa¿yæ, ¿e ustawodawca w ka¿dym kolejnym akcie prawnym zachêca³ sprawców czynu zabronionego do autodenuncjacji, a w dalszej
kolejnoci do dobrowolnego uregulowania nale¿noci publicznoprawnej, uszczuplonej b¹d nara¿onej na uszczuplenie. Tym samym swoist¹ nagrod¹ za ow¹
po¿¹dan¹ inicjatywê obywatelsk¹ ma byæ bezkarnoæ czynu, pomimo jego pierwotnych znamion czynu zabronionego7.
Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e uznanie bezkarnoci sprawcy obwarowane jest
pasmem obostrzeñ, które musi wype³niæ sprawca czynu, by skorzystaæ z instytucji czynnego ¿alu skarbowego (poza autodenuncjacj¹ zosta³y one przedstawione
wczeniej). Oznacza to, ¿e samo dokonanie autodenuncjacji nie skutkuje bezkarnoci¹ czynu.

3.2. Czynny ¿al w kodeksach karnym i karnym skarbowym

Analizuj¹c problematykê czynnego ¿alu w prawie karnym skarbowym, nie mo¿na pomin¹æ ró¿nic dotycz¹cych tej instytucji obserwowanych na gruncie prawa
karnego powszechnego i karnego skarbowego. Instytucja czynnego ¿alu w przepisach karnych przewidziana jest przede wszystkim w art. 15 k.k., w którego
§ 1 czytamy: Nie podlega karze za usi³owanie, kto dobrowolnie odst¹pi³ od
dokonania lub zapobieg³ skutkowi stanowi¹cemu znamiê czynu zabronionego.
Wed³ug powy¿szego zapisu mo¿liwoæ zastosowania bezkarnoci warunkowana jest z okrelon¹ postaw¹ sprawcy, wynikaj¹c¹ z dobrowolnego odst¹pienia
od usi³owania (niezakoñczonego) b¹d zapobie¿enia skutkowi przestêpnemu
(w przypadku usi³owania zakoñczonego). Ta ostatnia konstrukcja odnosi siê do
przestêpstw materialnych, w których skutek oddziela siê w czasie, a niekiedy
tak¿e w przestrzeni, od zachowania neutralizuj¹cego swe wczeniejsze dzia³anie8. Jak s³usznie zauwa¿a Bafia, opisana sytuacja (uznana za skuteczny czynny
¿al) prowadzi do niekaralnoci sprawcy, jednak¿e zachowuje przymiot bezprawnoci9. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e oprócz standardowego ujêcia w art. 15 k.k. instytucjê czynnego ¿alu przewiduje tak¿e art. 23 k.k., z tym ¿e § 1 tego artyku³u dopuszcza czynny ¿al tylko w sytuacji wspó³dzia³ania sprawców czynu
Zob. W. Radecki, Prawne i moralne oceny czynnego ¿alu, Palestra 1976, nr 12.
Zob. J. Raglewski, Dobrowolne odst¹pienie od czynu jako przes³anka instytucji czynnego
¿alu, Prok. i Pr. 1997, nr 3, s. 3748. Por. te¿: S. Pikulski, Czynny ¿al sprawców najciê¿szych
przestêpstw przeciwko bezpieczeñstwu pañstwa (art. 122, 123 i 124) przewidziany w art. 124 § 3
i 4 k.k. i art. 125 k.k. [w:] idem, Karnomaterialne i kryminologiczne aspekty bezpieczeñstwa pañstwa, Warszawa 1996, s. 8189; J. Raglewski, Czynny ¿al w czêci ogólnej k.k. (wybrane zagadnienia), Jurysta 2000, nr 1; S. Hoc, Czynny ¿al sprawców niektórych przestêpstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, WPP 2002, nr 2.
9
J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1977, s. 58.
7
8
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zabronionego i wi¹¿e bezkarnoæ czynu z dobrowolnym zapobie¿eniem jego
dokonania. Zapis ten opiera siê na przes³ankach zawartych w art. 15 k.k., odnosz¹cego siê do instytucji usi³owania10.
Za dobrowolne odst¹pienie od czynu uznaje siê tylko tak¹ sytuacjê, gdy
sprawca z w³asnej woli nie wykona³ ostatnich czynnoci niezbêdnych do pe³nej
realizacji zespo³u znamion danego przestêpstwa, a wiêc jego usi³owanie by³o
tzw. usi³owaniem niezakoñczonym11. Jak wynika z przytoczonego stwierdzenia,
w prawie karnym powszechnym motywacja wspó³sprawcy jest istotnym czynnikiem warunkuj¹cym zastosowanie instytucji czynnego ¿alu12. Sprawca musi zrezygnowaæ z kontynuowania zachowania bezporednio zmierzaj¹cego do dokonania w sposób wiadomy. Wa¿ne przy tym jest, aby owe odst¹pienie nie by³o
spowodowane tzw. czynnikiem zewnêtrznym, a wiêc musi wynikaæ z wewnêtrznego przekonania sprawcy o s³usznoci podjêtej decyzji. Kolejnym czynnikiem
istotnym dla zastosowania omawianej instytucji jest podjêcie przez wspó³sprawcê próby zapobie¿enia skutkowi czynu zabronionego13.
Prawo karne skarbowe recypuje na p³aszczyznê karn¹ skarbow¹ przepisy
dotycz¹ce czynnego ¿alu z kodeksu karnego, jednak z uwagi na autonomicznoæ
swoich rozwi¹zañ w art. 20 § 4 k.k.s. rezygnuje z przes³anki dobrowolnoci
zachowania siê sprawcy, poszerzaj¹c tym samym mo¿liwoci organów postêpowania przygotowawczego tak¿e w tej materii.
W zwi¹zku z powy¿szym uzasadnione wydaje siê twierdzenie, ¿e instytucja
czynnego ¿alu okrelona w prawie karnym skarbowym, ze wzglêdu na szerszy
zakres i w³aciw¹ sobie specyfikê, winna zostaæ okrelona mianem czynnego
¿alu skarbowego. Postulat ten mo¿e zostaæ uznany za wniosek de lege ferenda.

3.3. Czynny ¿al okrelony w art. 16a k.k.s.

Uzupe³nienie przepisów dotycz¹cych czynnego ¿alu skarbowego nast¹pi³o przy

okazji nowelizacji Ordynacji podatkowej14 i dotyczy³o wprowadzenia specyficznej odmiany czynnego ¿alu skarbowego, jak¹ jest z³o¿enie korekty deklaracji

Zob. S. Pikulski, Czynny ¿al..., s. 8189.
J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz..., s. 57. Por. P. Lewczyk,
Usi³owanie przestêpstwa skarbowego, Prok. i Praw. 2012, nr 31, s. 3146.
12
Problematyka dobrowolnoci jako przes³anki czynnego ¿alu by³a równie¿ przedmiotem analizy S¹du Najwy¿szego  zob. wyrok SN z dnia 10 kwietnia 1987 r., IV KR 96/87, OSN 1988,
nr 6, poz. 59.
13
G. Bogdan, Z. Æwi¹kalski, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel,
A. Zoll, Kodeks karny. Komentarz, t. I, Zakamycze 2004, s. 262.
14
Zmianê spowodowa³ art. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy  Ordynacja
podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 143 poz. 1199).
15
Zob. M. Mucha, Korekta deklaracji a zastosowanie sankcji karnych skarbowych, MP 2003,
nr 3.
10
11
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podatkowej okrelonej w art. 16a k.k.s.15 Wprowadzone zmiany w doæ specyficzny sposób okrela³y mo¿liwoæ skorzystania z tej instytucji. Zgodnie z norm¹
prawn¹ okrelon¹ w art. 16a k.k.s.: Nie podlega karze za przestêpstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto z³o¿y³ prawnie skuteczn¹, w rozumieniu przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa lub ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r.
o kontroli skarbowej (z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z pón. zm.), korektê deklaracji
podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w ca³oci uici³, niezw³ocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, nale¿noæ publicznoprawn¹ uszczuplon¹ lub nara¿on¹ na uszczuplenie.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przepis ten ogranicza podmiotowo katalog sprawców
mog¹cych skorzystaæ z tej odmiany czynnego ¿alu do podatników, p³atników
oraz inkasentów, którzy pope³nili czyn zabroniony w zwi¹zku z wykonywanymi
czynnociami i mog¹ skorzystaæ z normy prawnej okrelonej w art. 16a k.k.s.
poprzez z³o¿enie stosownej korekty w odpowiednim organie podatkowym16.
Przyjête rozwi¹zanie nie wymaga spe³nienia obowi¹zków wynikaj¹cych
z art. 16 k.k.s., ograniczaj¹c siê tylko do stosownego poprawienia z³o¿onej deklaracji (w³aciwego okrelenia wymaganej nale¿noci publicznoprawnej) wraz
z uzasadnieniem przyczyn dokonania korekty. Oczywicie nale¿y równie¿ uiciæ
ró¿nicê pomiêdzy z³o¿on¹ a wymagan¹ w okrelonej deklaracji nale¿noci¹ publicznoprawn¹17.
Ustawodawca przewiduje zatem korektê deklaracji stwierdzaj¹cej niedop³atê nale¿noci publicznoprawnej lub zawy¿enie jej zwrotu przys³uguj¹cego osobie sk³adaj¹cej deklaracjê, nie przewiduj¹c sytuacji odwrotnej, w której mamy
do czynienia z zawy¿eniem wp³aconej nale¿noci publicznoprawnej18.
W doktrynie podnoszone s¹ g³osy krytykuj¹ce depenalizacjê czynu w przypadku z³o¿enia wspomnianej korekty deklaracji, podaj¹c w w¹tpliwoci, czy
w sytuacji z³o¿enia deklaracji z niew³aciwie okrelon¹ kwot¹ mamy w ogóle do
czynienia z pope³nieniem czynu zabronionego w myl przepisów kodeksu karnego skarbowego. Zdaniem Tomasza Grzegorczyka pope³nienie przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego polegaj¹cego na uszczupleniu nale¿noci
publicznoprawnej ma miejsce tylko w przypadku umylnego dzia³ania sprawcy,
a powodem z³o¿enia wiêkszoci korekt jest omy³kowe wprowadzenie niew³aciPor. A. Sarna, Korekty deklaracji podatkowych w znowelizowanych przepisach ordynacji
podatkowej, PP 2006, nr 3, s. 4247.
17
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe,
Warszawa 2011, s. 164165.
18
Zob. L. Wilk, Korekta deklaracji podatkowej w wietle prawa karnego skarbowego,
PS 2000, nr 11; idem, Jeszcze w sprawie tzw. niekaralnoci korekt deklaracji podatkowych,
PS 2004, nr 78, s. 142150; Z. Huszcz, Glosa do wyroku TK z 12 wrzenia 2005 r., Sk 13/05,
W jakim zakresie podatnik mo¿e zeznaæ nieprawdê w deklaracji podatkowej?, Pr. i Pod. 2006,
nr 4.
16
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wej kwoty, dlatego te¿ nie mo¿na tutaj mówiæ o czynnym ¿alu jako przyk³adzie
odst¹pienia od ukarania sprawcy za pope³niony czyn. W tej sytuacji nie ma
miejsca pope³nienie czynu zabronionego19.
Kolejny problemem, który zwi¹zany jest ze stosowaniem art. 16a k.k.s., jest
kwestia czasu umo¿liwiaj¹cego z³o¿enie korekty. Jak zauwa¿aj¹ Wilk i Zagrodnik, istnieje du¿a niecis³oæ powoduj¹ca wzajemne wykluczanie siê art. 16a
k.k.s. oraz art. 81b § 1 pkt 2a Ord. Pod. Zgodnie z za³o¿eniami art. 16a k.k.s.
mo¿liwoæ z³o¿enia korekty nie wyklucza przeprowadzenia kontroli podatkowej
oraz ewentualnego stwierdzenia nieprawid³owoci w z³o¿onych deklaracjach podatkowych. Dlatego te¿ zdaniem tych autorów brakuje zrozumia³ych przes³anek
o charakterze kryminalnopolitycznym dla obecnego stanu prawnego, poniewa¿
niecis³oæ w obowi¹zuj¹cych przepisach prowadziæ mo¿e do swoistej demoralizacji podatników, którzy mog¹ celowo sk³adaæ wadliwe deklaracje, a w razie
wykrycia czynu dokonywaæ stosownej korekty, unikaj¹c tym sposobem odpowiedzialnoci karnej skarbowej20.
Uzasadniony wydaje siê zatem pogl¹d o bezzasadnym istnieniu tej szczególnej formy czynnego ¿alu skarbowego, który w swoim obecnym kszta³cie nie
sprzyja wykszta³ceniu w³aciwej postawy sprawcy, a nawet wrêcz przeciwnie,
mo¿e powodowaæ dalsz¹ jego demoralizacjê21.
Niemniej jednak  jak zauwa¿a Zygfryd Siwik  istnienie czynnego ¿alu
skarbowego znajduje swoje uzasadnienie w przepisach prawa karnego skarbowego przede wszystkim przez wzgl¹d na ochronê interesów finansowych Skarbu
Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego czy Wspólnoty Europejskiej, których organy nie powinny byæ zainteresowane ukaraniem sprawcy, a jak najszybszym i najmniej kosztownym uregulowaniem wymaganych nale¿noci publicznoprawnych, uszczuplonych poprzez pope³nienie czynu zabronionego22.

3.4. Przes³anki pozytywne czynnego ¿alu

Warunki, jakie musi spe³niæ sprawca czynu zabronionego, aby unikn¹æ odpowiedzialnoci karnej skarbowej, korzystaj¹c z instytucji czynnego ¿alu, reguluj¹
przepisy art. 16 § 15 i art. 16a k.k.s. Czynnym ¿alem jest sytuacja, w której
sprawca czynu zabronionego zg³asza organom powo³anym do cigania chêæ
ujawnienia pope³nionego przez siebie czynu zabronionego, a nastêpnie przekazuje
19
20
21

s. 165.

T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2001, s. 89.
L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 86.
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe...,

22
Z. Siwik, Systematyczny komentarz do ustawy karnej skarbowej. Czêæ ogólna, Wroc³aw
1993, s. 125.
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tym organom istotne okolicznoci oraz godzi siê na wyrównanie powsta³ego
w wyniku czynu zabronionego uszczerbku finansowego, za co uzyskuje ca³kowit¹ bezkarnoæ.
Zatem aby sprawca czynu zabronionego unikn¹³ odpowiedzialnoci karnej
skarbowej, korzystaj¹c z instytucji czynnego ¿alu skarbowego, musi spe³niæ nastêpuj¹ce warunki:
1) dokonaæ autodenuncjacji poprzez zawiadomienie w³aciwego organu,
uprawnionego do cigania przestêpstw skarbowych oraz wykroczeñ skarbowych,
2) z³o¿yæ stosowne zawiadomienie w okrelonym czasie, czyli zanim organ
wejdzie w posiadanie udokumentowanej wiadomoci o pope³nieniu czynu zabronionego lub zanim podejmie czynnoci mog¹ce doprowadziæ do wykrycia tego
czynu,
3) w z³o¿onym zawiadomieniu sprawca musi ujawniæ wszystkie okolicznoci zwi¹zane z pope³nieniem czynu, a zw³aszcza ewentualnych wspó³sprawców,
4) musi tak¿e uiciæ w ca³oci wymagan¹ nale¿noæ publicznoprawn¹, je¿eli
czyn polega³ na nara¿eniu lub uszczupleniu tej nale¿noci,
5) zgodziæ siê na przepadek przedmiotów, je¿eli organ stwierdzi tak¹ potrzebê, ewentualnie uiciæ równowartoæ pieniê¿n¹ przepadku tych przedmiotów,
6) sprawca nie mo¿e podlegaæ wykluczeniom skutecznoci czynnego ¿alu
z art. 16 § 6 k.k.s.
W myl za³o¿eñ wskazanych w doktrynie zawiadomienie w formie ustnej
uznaje siê za skuteczne tylko wtedy, gdy jest dokonane osobicie przez sprawcê
czynu zabronionego. Natomiast kwestia, jakie zawiadomienie w formie pisemnej
mo¿na uznaæ za skuteczne, wzbudza w doktrynie szereg w¹tpliwoci. Zdaniem Wilka oraz Zagrodnika za skuteczn¹ formê pisemn¹ uznaæ nale¿y osobiste
z³o¿enie zawiadomienia o pope³nieniu czynu, natomiast zdaniem Grzegorczyka
tak¿e z³o¿on¹ przez pe³nomocnika.
Brak mo¿liwoci z³o¿enia doniesienia za porednictwem pe³nomocnika23
dowodzony jest potrzeb¹ stwierdzenia po¿¹danej postawy sprawcy, jako przes³anki warunkuj¹cej prawid³owoæ czynnego ¿alu, co mozliwe jest tylko poprzez
osobiste stawiennictwo sprawcy24. Przeciwne stanowisko w sprawie Grzegorczyk argumentuje uzasadnieniem do wyroku S¹du Najwy¿szego z dnia 9 padziernika 1968 r.25, uznaj¹ce pisemne zawiadomienie za skuteczn¹ formê poinformowania organu26.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê, uzasadniony wydaje siê byæ pogl¹d, ¿e z³o¿enie zawiadomienia przez pe³nomocnika nie stanowi zupe³nej formy czynnego
23
Zob. K. Fr¹ckowiak, H. Fr¹ckowiak, Ograniczenia udzia³u radcy prawnego w postêpowaniu
karnym skarbowym, Studia Prawnoustrojowe 2011, nr 11, s. 347354.
24
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 7374.
25
Wyrok SN z dnia 9 padziernika 1968 r., II KR 140/68, OSN 1969, nr 5, poz. 86, s. 16.
26
T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 86.
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¿alu skarbowego i mo¿e byæ uznane za uzasadnione tylko w wyj¹tkowych sytuacjach, np. gdy stan zdrowotny sprawcy uniemo¿liwia jego osobiste stawiennictwo. Wtedy te¿ ustalenie stanu wiadomoci sprawcy mo¿e byæ przeprowadzone
na podstawie z³o¿onego pisemnie owiadczenia.
W praktyce (w badanych urzêdach skarbowych) preferuje siê osobisty charakter z³o¿enia zawiadomienia, argumentuj¹c to potrzeb¹ ustalenia stanu wiadomoci sprawcy, który niejednokrotnie nie wynika w sposób wystarczaj¹cy ze
z³o¿onego owiadczenia, lub te¿ czêstym brakiem wystarczaj¹cych danych wynikaj¹cych z formy pisemnej, pozwalaj¹cych na uznanie z³o¿onego owiadczenia
za skuteczne27.
Dodatkowo, mo¿e istnieæ uzasadnione podejrzenie, ¿e z³o¿one owiadczenie
mog³o zostaæ sfa³szowane przez osobê trzeci¹, nawet jeli dzia³a³a w interesie
sprawcy. W takiej sytuacji nie bêdzie mo¿liwe uznanie wskazanego zachowania
za w³aciwe w ramach czynnego ¿alu skarbowego, przede wszystkim z uwagi na
brak wiadomoci sprawcy o z³o¿onym zawiadomieniu i jego stosunku do pope³nionego czynu28.
Jak ju¿ wspomniano, autodenuncjacja jest podstawowym warunkiem skorzystania z instytucji czynnego ¿alu skarbowego. Zgodnie z art. 16 § 4 k.k.s.
zawiadomienie mo¿e zostaæ z³o¿one w formie ustnej lub pisemnej oraz musi
dotyczyæ pope³nionego przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Forma tego pisma ma przy tym charakter niedookrelony w przepisach i mo¿e przyj¹æ
jak¹kolwiek postaæ uznan¹ przez sprawcê za w³aciw¹, musi jednak spe³niaæ wymogi formalne stawiane pismom procesowym, okrelone w art. 119 k.p.k.29
Pismo takie musi zatem zawieraæ dane osobowe dotycz¹ce sprawcy/sprawców czynu, co wyklucza anonimowoæ sk³adaj¹cego zawiadomienie o pope³nieniu czynu. Dodatkowo nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wed³ug wzorcowego przyk³adu
sprawca (b¹d jego pe³nomocnik) sk³ada pismo w miejscu, które zgodnie z art. 16
§ 1 k.k.s. uznaje siê za organ powo³any do cigania, czyli w urzêdzie, który ze
wzglêdu na w³aciwoæ miejscow¹, rzeczow¹ lub funkcjonaln¹ rozpatrywa³by
sprawê dotycz¹c¹ naruszenia okrelonego w zawiadomieniu. W praktyce czêsto
jednak zdarza siê, ¿e sprawca czynu (b¹d wyznaczony przez niego pe³nomoc27
W sytuacji stwierdzenia braków formalnych w treci z³o¿onego owiadczenia, organ wzywa
osobê sk³adaj¹c¹ pismo do jego uzupe³nienia i usuniêcia braków w terminie 7 dni  zgodnie z art. 120
§ 1 k.p.k., a w razie braku uzupe³nienia wymaganej treci zostaje ono dorzucone i tym samym
autodenuncjacja uznana za bezskuteczn¹. Oczywicie organ ma obowi¹zek pouczyæ o tym fakcie
osobê sk³adaj¹c¹ owiadczenie, nawet je¿eli jest tylko pe³nomocnikiem sprawcy.
28
J. Sawicki, Znaczenie czynnego ¿alu w prawie karnym skarbowym, Prok. i Praw. 2013, nr 6,
s. 42.
29
Zgodnie ze wskazanym artyku³em pismo procesowe powinno zawieraæ: 1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy, 2) oznaczenie oraz adres wnosz¹cego
pismo, 3) treæ wniosku lub owiadczenia, w miarê potrzeby z uzasadnieniem, 4) datê i podpis
sk³adaj¹cego pismo.
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nik) sk³ada przedmiotowe owiadczenie w organie, który nie jest w³aciwy do
rozpatrywania danej sprawy, co wywo³uje w doktrynie w¹tpliwoci dotycz¹ce
uznania tak z³o¿onego zawiadomienia za skuteczne w wietle przepisów karnych
skarbowych.
Zdaniem Adama Bartosiewicza i Ryszarda Kubackiego przed³o¿enie zawiadomienia we w³aciwym organie jest niezbêdnym wymogiem skutecznego z³o¿enia pisma, poniewa¿ jest ono uznawane za pismo o charakterze procesowym,
w zwi¹zku z tym maj¹ tu zastosowanie zasady sk³adania pism procesowych
okrelone np. w kodeksie postêpowania karnego30.
Natomiast inni autorzy, np. Wilk oraz Zagrodnik, twierdz¹, ¿e pismo takie
wywo³uje okrelone w art. 16 k.k.s. skutki równie¿ w sytuacji z³o¿enia w niew³aciwym organie, byleby by³ to organ powo³any do cigania, gdy¿ ka¿dy z tych
organów ma obowi¹zek przyjêcia takiego zawiadomienia. Wynika to ich zdaniem z wyk³adni jêzykowej treci art. 16 § 1 k.k.s., który mówi ogólnie o organie powo³anym do cigania31. Pogl¹d ten wydaje siê trafny, zw³aszcza jeli
zawiadomienie o pope³nieniu czynu zabronionego uznamy za pismo procesowe
(wówczas treæ art. 125 k.p.k. sugeruje, ¿e z³o¿enie go w organie niew³aciwym do
rozpoznania sprawy nie powoduje niezachownia terminu). Zg³oszenie takie uznaje
siê za skuteczne (w myl 16 § 1 k.k.s.), a organ, u którego zosta³o ono z³o¿one,
winien przekazaæ je organowi w³aciwemu do rozpoznania danej sprawy.
Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e gro organów, u których z³o¿enie zawiadomienia winno byæ uznane za skuteczne, powinno ograniczaæ siê tylko do tych, które
s¹ uprawnione do wszczynania postêpowania przygotowawczego32.
Kolejnym warunkiem, jaki musi spe³niæ sprawca, by móc skorzystaæ z instytucji czynnego ¿alu, jest uiszczenie wymagalnej nale¿noci publicznoprawnej
uszczuplonej pope³nionym czynem zabronionym. Bazuj¹c na za³o¿eniach art. 16
§ 2 k.k.s., ustawodawca zrezygnowa³ z ¿¹dania uiszczenia nale¿noci publicznoprawnej w przypadku uznania zachowania sprawcy za nara¿enie na uszczuplenie.
Równie wa¿nym jest podkrelenie wyk³adni jêzykowej przytoczonego
przepisu, gdzie  jak zauwa¿aj¹ Wilk oraz Zagrodnik  zrezygnowano z osobowego charakteru podmiotu uiszczaj¹cego nale¿noæ publicznoprawn¹, co w konsekwencji powoduje, ¿e obowi¹zek na³o¿ony w przytoczonym przepisie mo¿e
spe³niæ sprawca lub osoba trzecia33. Ustawodawca umo¿liwia tym samym uiszA. Bartosiewicz, R. Kubacki, Kodeks karny skarbowy. Przestêpstwa i wykroczenia podatkowe oraz dewizowe, Warszawa 2004, s. 142.
31
Zob. L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz..., s. 80; F. Prusak, Kodeks
karny skarbowy. Komentarz, t. 1, Zakamycze 2006, s. 276; T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz..., s. 86; H. Skwarczyñski, Czynny ¿al w prawie karnym skarbowym, MP 2006,
nr 2, s. 21.
32
G. £abuda, T. Razowski, Czynny ¿al w Kodeksie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2007, nr 2,
s. 105106.
33
L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz..., s. 83.
30
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czenie nale¿noci publicznoprawnej innym podmiotom, co w znacz¹cy sposób
u³atwia spe³nienie powy¿szej przes³anki w sytuacji, gdy mo¿liwoci ekonomiczne sprawcy uniemo¿liwi³yby mu zap³acenie wymaganej nale¿noci.
W praktyce niejednokrotnie zdarza siê, ¿e sprawca sk³adaj¹cy zawiadomienie o pope³nieniu czynu nie jest wiadomy kwoty, na jak¹ opiewa wymagana
nale¿noæ, dlatego te¿ konstrukcja przepisów umo¿liwia organowi okrelenie
wymaganej nale¿noci oraz wyznaczenie terminu, w którym powinna ona zostaæ
uiszczona34.
Natomiast w sytuacji, gdy pope³nienie czynu nie jest zwi¹zane z uszczupleniem nale¿noci publicznoprawnej, nale¿y okreliæ wymagan¹ kwotê zgodnie
z przes³ank¹ art. 14 k.k.s., tj. nale¿y przede wszystkim uwzglêdniæ sytuacjê
maj¹tkow¹ sprawcy.
W doktrynie dostrzec mo¿na w¹tpliwoci zwi¹zane z w³aciwym okrelaniem kwoty nale¿noci publicznoprawnej w przypadku, gdy organ ¿¹da zap³aty
zaleg³ego podatku oraz odsetek za zw³okê. W¹tpliwoci te wi¹¿¹ siê z interpretacj¹ definicji nale¿noci publicznoprawnej okrelonej w art. 53 § 27 k.k.s., gdzie
w myl definicji ustawowej nie wspomniano o odsetkach za zw³okê. Tym samym
wnoszony jest postulat o charakterze wniosku de lege ferenda o dookrelenie
problematyki zwi¹zanej z mo¿liwoci¹ lub jej brakiem ¿¹dania przez organ
wspomnianych odsetek35.
Za ewentualne rozwi¹zanie móg³by s³u¿yæ postulat Jerzego Du¿ego, aby
umo¿liwiæ ustalenie kwoty wymaganej nale¿noci przez s¹d karny. Spowodowa³oby to jednak przesuniêcie procedury uznania czynnego ¿alu z poziomu postêpowania przed organem przygotowawczym do postêpowania przed s¹dem, co nie
wydaje siê byæ zbyt trafne w przypadku czynnego ¿alu36.
Za trzecie rozwi¹zanie problematyki pojêcia nale¿noci publicznoprawnej
mo¿na uznaæ postulat wysuniêty przez Piotra Lewczyka, który wskazuje, ¿e
w ramach nale¿noci publicznoprawnej nie powinno siê uwzglêdniaæ odsetek
za zw³okê z uwagi na brak takiej mo¿liwoci wynikaj¹cej z przepisów art. 51
§ 1 Ord. Pod.37
Kolejnym wymogiem stawianym osobom chc¹cym skorzystaæ z instytucji
czynnego ¿alu skarbowego jest obowi¹zek z³o¿enia przedmiotów objêtych przepadkiem (o ile przepisy nakazuj¹ jego zastosowanie). W myl normy prawnej
okrelonej w art. 30 k.k.s. sprawca czynu zabronionego powinien zgodziæ siê na
F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Komentarz..., s. 278.
L. Wilk, Niektóre zagadnienia zwi¹zane z uiszczeniem uszczuplonego podatku przez sprawcê czynu zabronionego, Prok. i Pr. 2003, nr 4, s. 3841.
36
Zob. J. Du¿y, Kompetencja s¹du karnego do ustalenia kwoty uszczuplonego podatku, Prok.
i Praw. 2014, nr 1, s. 106120.
37
P. Lewczyk, Problematyka odsetek w postêpowaniu karnym skarbowym, Prok. i Praw. 2014,
nr 2, s. 116.
34
35
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przepadek przedmiotów, które okrelone zosta³y w art. 29 k.k.s.38, a dotyczyæ
mog¹: przedmiotu pochodz¹cego bezporednio z przestêpstwa skarbowego, narzêdzia lub innego przedmiotu stanowi¹cego mienie ruchome, które s³u¿y³o lub
by³o przeznaczone do pope³nienia przestêpstwa skarbowego, opakowania oraz
przedmiotu po³¹czonego z przedmiotem przestêpstwa skarbowego w taki sposób,
¿e nie mo¿na dokonaæ ich roz³¹czenia bez uszkodzenia któregokolwiek z tych
przedmiotów lub przedmiotu, którego wytwarzanie, posiadanie, obrót, przechowywanie, przewóz, przenoszenie lub przesy³anie jest zabronione.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wczeniejsza terminologia karnistyczna stosowa³a pojêcie przepadek rzeczy. Uznano jednak, ¿e przepadek przedmiotów jest
okreleniem znacznie szerszym od cywilistycznego okrelenia rzeczy39 i mo¿e
równie¿ dotyczyæ przedmiotów niematerialnych40.
O ile w praktyce nie stwierdzono problemu z uznaniem, co jest przedmiotem pochodz¹cym bezporednio z przestêpstwa lub wykroczenia skarbowego,
o tyle w przypadku przedmiotów uznanych za narzêdzie lub inny przedmiot
stanowi¹cy mienie ruchome, które s³u¿y³o lub by³o przeznaczone do pope³nienia, stanowiæ mo¿e znacznie wiêkszy problem interpretacyjny.
Zdaniem Wilka oraz Zagrodnika, zbyt szerokie okrelenie instrumenta sceleris mo¿e prowadziæ do skrajnych sytuacji, w których sprawca czynu zostanie
pozbawiony czêci garderoby, poniewa¿ np. bêd¹c pozbawionym obuwia prawdopodobnie nie pope³ni³by zarzucanego czynu. W zwi¹zku z powy¿szym wspomniany autorzy oraz inni przedstawiciele doktryny wyra¿aj¹ uzasadniony wniosek de lege ferenda o dookrelenie, co mo¿na a czego nie mo¿na uznaæ za
przes³ankê z art. 29 §2 k.k.s., aby organ nie przekracza³ zdroworozs¹dkowego
okrelenia, które przedmioty powinny podlegaæ konfiskacie wymaganej w ramach obowi¹zku ustawowego, a jednoczenie zwi¹zanego ze spe³nieniem przes³anki wynikaj¹cej z funkcji represyjno-egzekucyjnej41.
Natomiast, gdy z jakich powodów orzeczenie przepadku nie jest mo¿liwe,
kodeks karny skarbowy umo¿liwia zastosowanie charakterystycznej dla tej ga³êzi prawa karnego instytucji ci¹gniêcia równowartoci pieniê¿nej przepadku
przedmiotów, co okrelone zosta³o w art. 32 k.k.s.
Je¿eli za zgodnie z art. 31 § 3 k.k.s. orzeczenie przepadku by³oby niewspó³mierne do wagi pope³nionego czynu lub nale¿noæ publicznoprawna dotycz¹ca
przedmiotów zagro¿onych przepadkiem zosta³a uiszczona, to w takiej sytuacji
organ winien odst¹piæ od wniosku o przepadek.
38
W przypadku wykroczeñ skarbowych, przepadek przedmiotów z art. 29 k.k.s. zawê¿a siê
do przedmiotów okrelonych w art. 49 k.k.s.
39
Zgodnie z cywilistycznym okreleniem spotykanym w literaturze  za rzecz uznaje siê polsk¹ lub obc¹ walutê, dokument uprawniaj¹cy do otrzymywania pieniêdzy, dokument zawieraj¹cy
obowi¹zek wyp³aty kapita³u, odsetek, udzia³u w zyskach albo stwierdzenia uczestnictwa w spó³ce.
40
A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Maj¹tkowe rodki karne w k.k.s., MP 2001, nr 11, s. 19.
41
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe..., s. 138139.
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3.5. Przes³anki negatywne czynnego ¿alu

Jak

ju¿ wspomniano, art. 16 k.k.s. przewiduje kilka przes³anek o charakterze
negatywnym, które uniemo¿liwiaj¹ skorzystanie z dobrodziejstw tej instytucji.
Przes³anki o charakterze podmiotowym ujêto w § 6 tego¿ artyku³u, natomiast
przes³anki o charakterze przedmiotowym w § 5.
3.5.1. Przes³anki podmiotowe

W myl art. 16 § 6 k.k.s. mo¿liwoæ skorzystania z instytucji czynnego ¿alu nie
dotyczy osób, które przy pope³nianiu czynu zabronionego pe³ni³y funkcje inicjuj¹ce, organizatorskie lub kierownicze42. Bêd¹ to zatem: sprawca kierowniczy,
sprawca polecaj¹cy, organizator zwi¹zku przestêpczego czy prowokator43. Powodem owego wykluczenia jest przede wszystkim szczególnie naganny charakter
takiej roli. Za takim rozwi¹zaniem, zdaniem Zygfryda Siwika, przemawiaj¹ zarówno wzglêdy moralne, jak i koniecznoæ unikniêcia sytuacji, w której instytucja czynnego ¿alu wykorzystywana bêdzie przez podmioty w osobistych porachunkach. Jako przyk³ad podaje Siwik sytuacjê, w której prowokator, chc¹c zemciæ siê
na innej osobie, nak³ania j¹ do pope³nienia czynu zabronionego44.
W prawie karnym skarbowym, podobnie jak na gruncie prawa karnego powszechnego, nie s¹ wa¿ne pobudki czy motywy, jakimi kieruje siê zawiadamiaj¹cy (mog¹ to byæ wyrzuty sumienia czy te¿ strach przed ewentualn¹ represj¹
karn¹). Uwzglêdnia siê jedynie wiadomoæ sprawcy co do faktu pope³nienia
czynu zabronionego oraz podjêcie dzia³añ w celu doniesienia w³aciwym organom (okrelonym w art. 118 § 12 k.k.s.) o usi³owaniu lub pope³nieniu czynu
zabronionego45.
W zwi¹zku z powy¿szym, jak s³usznie zawa¿a Anna Zaj¹c, gdy sprawca nie
ma wiadomoci pope³nienia czynu zabronionego, nie mo¿na mówiæ o po¿¹danej
przepisami postawie, a tym samym nie mo¿e byæ tutaj zastosowane zwolnienie
z odpowiedzialnoci karnej poprzez uznanie czynnego ¿alu skarbowego (o czym
szerzej by³a mowa we wczeniejszych rozwa¿aniach)46.
Powy¿sze stwierdzenie mo¿na uzasadniæ (bazuj¹c chocia¿by na wyk³adni
jêzykowej i funkcjonalnej) brakiem zachowania, które mo¿na uznaæ za przejaw
Zob. J. Sawicki, Czynny ¿al skarbowy jako instrument degresji karania za przestêpstwa
i wykroczenia skarbowe, PPiA, Wroc³aw 2005, s. 74.
43
Wyj¹tkiem od tej regu³y jest sytuacja, w której osoba organizuj¹ca b¹d kieruj¹ca grup¹
przestêpcz¹ dokona³a zg³oszenia razem ze wszystkimi osobami uznanymi za cz³onków tej grupy.
44
Z. Siwik, Systematyczny komentarz do ustawy karnej skarbowej..., s. 134.
45
W sytuacji okrelonej w art. 67 k.k.s., tj. fa³szowania znaków akcyzy, tak¿e przygotowania.
46
A. Zaj¹c, Instytucja czynnego ¿alu, GS 1977, nr 7, s. 1011.
42
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dzia³ania w czynnym ¿alu. W kontekcie wyk³adni jêzykowej oraz funkcjonalnej
nale¿y zauwa¿yæ, ¿e czynny ¿al skarbowy nie mo¿e byæ uznany za dzia³anie
mieszcz¹ce siê w kategoriach okolicznoci wy³¹czaj¹cych winê czy bezprawnoæ, poniewa¿ ustawa nie anuluje w tym wypadku faktu pope³nienia czynu.
Bezkarnoæ sprawcy nie wynika wiêc ze stwierdzenia braku winy sprawcy,
a z przewidzianej przez przepisy prawa mo¿liwoci uchylenia karalnoci o charakterze obligatoryjnym, a tym samym pozostaje niezale¿na od decyzji organów
postêpowania przygotowawczego.
Jak s³usznie zauwa¿a Tomasz Grzegorczyk, bezkarnoæ sprawcy czynu zabronionego jest jedynym przywilejem wynikaj¹cym z zastosowania czynnego
¿alu skarbowego. Sprawca czynu, któremu zezwolono na skorzystanie z tej instytucji, nie korzysta wówczas z innych rozwi¹zañ prawnych, które przys³uguj¹
stronom procesowym. Mo¿na to zauwa¿yæ, zw³aszcza na przyk³adzie sytuacji,
w której kilka osób wystêpuje jako zorganizowana grupa przestêpcza pope³niaj¹ca czyn zabroniony i jedna z nich wyra¿a skutecznie czynny ¿al skarbowy. Uznanie po¿¹danej przez przepisy karne skarbowe postawy nie wy³¹cza go z postêpowania, a jedynie zmienia charakter roli, jak¹ w postêpowaniu pe³ni. Osoba ta tu¿
po stwierdzeniu skutecznoci czynnego ¿alu skarbowego mo¿e byæ powo³ana
w charakterze wiadka dostarczaj¹cego dowód na pope³nienie czynu zabronionego przez pozosta³ych uczestników grupy47.
Powy¿sze rozwa¿ania jednoznacznie wskazuj¹, ¿e korzystanie z tej instytucji opiera siê na osobie sprawcy i jego zachowaniu po pope³nieniu czynu zabronionego. Istniej¹ oczywicie wyj¹tki, gdy sprawca bêdzie podlegaæ odpowiedzialnoci karnej pomimo zastosowania instytucji czynnego ¿alu skarbowego. S¹
to sytuacje, jak zauwa¿a Stanis³aw Baniak, w których sprawca pope³niaj¹cy czyn
zabroniony narusza jednoczenie przepisy karne skarbowe oraz karne. Wówczas
bezkarnoæ na p³aszczynie karnej skarbowej nie wyklucza odpowiedzialnoci
na podstawie przepisów prawa karnego powszechnego48.
Jak zauwa¿aj¹ autorzy jednego z komentarzy do kodeksu karnego skarbowego  Bartosiewicz i Kubacki  okrelenie w § 1 podmiotu uprawnionego do
skorzystania z czynnego ¿alu mianem sprawca stanowi kolejn¹ negatywn¹
przes³ankê podmiotow¹, uniemo¿liwia bowiem skorzystanie z tej instytucji
innym podmiotom pope³niaj¹cym czyny zabronione, jakimi mog¹ byæ np. pomocnik lub pod¿egacz49.
T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz..., s. 8788.
S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Kraków 2005, s. 109.
49
Zgodnie z art. 16 § 1 k.k.s.: Nie podlega karze za przestêpstwo skarbowe lub wykroczenie
skarbowe sprawca, który po pope³nieniu czynu zabronionego zawiadomi³ o tym organ powo³any do
cigania, ujawniaj¹c istotne okolicznoci tego czynu, w szczególnoci osoby wspó³dzia³aj¹ce
w jego pope³nieniu. Zob. te¿ A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Kodeks karny skarbowy. Komentarz,
Warszawa 2010, s. 150151.
47
48
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Z tym pogl¹dem nie zgadzaj¹ siê natomiast Wilk oraz Zagrodnik, których
zdaniem zastosowanie w przytoczonym przepisie okrelenia sprawca wydaje
siê byæ skutkiem tylko i wy³¹cznie wadliwej redakcji znowelizowanego w 2005 r.
kodeksu karnego skarbowego i tym samym nale¿y przyj¹æ, ¿e powy¿sze ograniczenie podmiotowe dotyczy tylko wymienionych w art. 16 § 6 k.k.s. osób,
a pojêcie sprawcy ujête w § 1 nale¿y rozumieæ jako wyra¿enie sensu largo50.
3.5.2. Przes³anki przedmiotowe

Przepis art. 16 § 5 k.k.s. wskazuje, ¿e aby uznaæ skutecznoæ czynnego ¿alu,

oprócz z³o¿enia zawiadomienia o jego pope³nieniu (czyni¹cego zadoæ wymogom formalnym, o których by³a ju¿ mowa) wa¿ny jest tak¿e czas jego z³o¿enia.
Jak zauwa¿a Janusz Sawicki, brak w poprzednio obowi¹zuj¹cej ustawie karnej skarbowej (art. 7 § 2 pkt 1 u.k.s. 1972 r.) precyzyjnego okrelenia momentu,
do którego sprawca winien z³o¿yæ zawiadomienie, spowodowa³ wiele problemów interpretacyjnych oraz praktycznych, zwi¹zanych ze z³o¿onymi przez
sprawców doniesieniami. W doktrynie przyjêto ogólnie, ¿e zawiadomienie winno byæ z³o¿one zanim organ powo³any do cigania posi¹dzie ju¿ udokumentowan¹ wiadomoæ o pope³nionym przestêpstwie51. Z tego powodu konstrukcja
z 1972 r. spotka³a siê z wieloma g³osami krytyki i twórcy kodeksu karnego
skarbowego starali siê skonstruowaæ nowe przepisy w taki sposób, aby moment,
do którego sprawca czynu mo¿e z³o¿yæ skuteczne zawiadomienie o pope³nieniu
czynu zabroninego, by³ okrelony w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoci.
Tak wiêc zgodnie z art. 16 § 5 k.k.s. sprawca czynu musi dokonaæ zawiadomienia, zanim organ powemie udokumentowan¹ wiadomoæ o pope³nionym
czynie lub podejmie czynnoci kontrolne, na których podstawie dosz³oby do
wykrycia czynu zabronionego. Okrelenie sytuacji, w których organowi przys³uguje prawo do uznania z³o¿onego zawiadomienia za bezskuteczne, nie budzi ju¿
takich w¹tpliwoci, jakie towarzyszy³y wczeniejszej ustawie karnej skarbowej.
W doktrynie przyjmuje siê, ¿e za udokumentowan¹ wiadomoæ uznaje siê
posiadanie dokumentacji jednoznacznie okrelaj¹cej pope³nienie czynu przez danego sprawcê/sprawców, która stanowi wystarczaj¹c¹ podstawê do wszczêcia
postêpowania w sprawie o przestêpstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe52.

50
L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 75; por.
P. Kardas, G. £abuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 309310.
51
J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym,
Wroc³aw 2011, s. 145.
52
Zob. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Zaniechanie ukarania sprawcy przestêpstwa skarbowego,
Warszawa 2003, s. 17. Por. te¿: F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Komentarz..., s. 277;
G. £abuda, T. Razowski, Czynny ¿al w Kodeksie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2007, nr 2,
s. 105103; L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe..., s. 74.
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3.6. Funkcjonowanie instytucji czynnego ¿alu

Jak ju¿ wspomiano, aby z³o¿ony wniosek o umo¿liwienie skorzystania z instytu-

cji czynnego ¿alu skarbowego by³ skuteczny, powinien zostaæ przed³o¿ony organowi, który uprawniony jest do wszczynania spraw o przestêpstwa skarbowe lub
wykroczenia skarbowe. Zgodnie z art. 118 k.k.s. organami tymi mogê byæ: urz¹d
skarbowy, inspektor kontroli skarbowej, urz¹d celny, Stra¿ Graniczna, Policja,
¯andarmeria Wojskowa, a w sprawach dotycz¹cych tylko pope³nionych przestêpstw skarbowych równie¿ Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego lub Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Analiza stosowania instytucji czynnego ¿alu skarbowego zosta³a przeprowadzona w wybranych urzêdach skarbowych oraz izbie celnej województwa warmiñsko-mazurskiego z uwagi na przekonanie, ¿e s¹ to organy, w których
ze wzglêdu na specyfikê dzia³alnoci (cele stawiane przed tymi organami zwi¹zane z potrzeb¹ zaspokojenia interesów finansowych Skarbu Pañstwa) najczêciej dochodziæ mo¿e do sytuacji opisanych w art. 16 k.k.s. Dodatkowym argumentem uzasadniaj¹cym powy¿szy wybór mo¿e byæ przekonanie spo³eczne
o organie w³aciwym do spraw karnych skarbowych, do którego w pierwszej
kolejnoci zg³osi³yby siê osoby pope³niaj¹ce przestêpstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Stwierdzenie to nie jest bezpodstawne. O jego s³usznoci
wiadcz¹ odpowiedzi udzielone przez osoby bior¹ce udzia³ w ankiecie przeprowadzonej wród petentów Urzêdu Skarbowego w Olsztynie oraz Urzêdu
Skarbowego w Elbl¹gu (pytanie nie zosta³o ujête w ankiecie, dlatego brak jest
jednoznacznych wyników), które w wiêkszoci w³anie urz¹d skarbowy
lub urz¹d celny wskazywa³y jako organ, do którego wnios³yby zawiadomienie.
Jedna lub dwie osoby wskaza³y równie¿ jako alternatywny organ jednostkê
Policji.
Przeprowadzanie badañ dotycz¹cych stosowania instytucji czynnego ¿alu
w praktyce obarczone jest du¿ymi trudnociami zwi¹zanymi z mo¿liwoci¹ dok³adnej analizy. Istot¹ problemu jest niemo¿liwoæ uzyskania dok³adnych danych
statystycznych, poniewa¿ takie dane nie s¹ wprowadzane do oficjalnych statystyk, a informacja o zakwalifikowaniu zachowania sprawcy jako dzia³ania
w ramach czynnego ¿alu skarbowego jest czêstokroæ w statystykach urzêdowych
umieszczana we wspólnej rubryce dotycz¹cej umorzeñ postêpowañ.
Dlatego te¿ nie ma mo¿liwoci samodzielnego okrelenia, ile zawiadomieñ
z³o¿onych w finansowych organach postêpowania przygotowawczego uznano za
dzia³anie w ramach czynnego ¿alu skarbowego. Ustalenie takich danych wymaga³oby ¿mudnej analizy ka¿dej sprawy karnej skarbowej, co w finansowych
organach postêpowania przygotowawczego nie by³oby mo¿liwe ze wzglêdu na
97

obowi¹zuj¹c¹ tam tajemnicê s³u¿bow¹ (osoba niezatrudniona w danym urzêdzie
nie posiada stosownych uprawnieñ do wgl¹du i analizy spraw karnych skarbowych)53.
Próbê okrelenia liczby zawiadomieñ kwalifikowanych jako czynny ¿al podj¹³ równie¿ Janusz Sawicki, publikuj¹c wyniki swoich badañ54, które przeprowadza³ wród finansowych organów postêpowania przygotowawczego tj.: w Urzêdzie Kontroli Skarbowej we Wroc³awiu, Pierwszym Urzêdzie Skarbowym we
Wroc³awiu, Urzêdzie Skarbowym Wroc³aw Fabryczna, Urzêdzie Skarbowym
Wroc³aw Krzyki, Urzêdzie Skarbowym Wroc³aw Psie Pole, Urzêdzie Skarbowym Wroc³aw Stare Miasto, Urzêdzie Skarbowym Wroc³aw ródmiecie oraz
Dolnol¹skim Urzêdzie Skarbowym we Wroc³awiu.
W swych badaniach Sawicki zrezygnowa³ z przedstawienia wyników ustaleñ przeprowadzonych w Urzêdzie Celnym we Wroc³awiu z powodu braku mo¿liwoci weryfikacji ewidencyjnej zawiadomieñ dotycz¹cych czynnego ¿alu. Dodatkowo w zestawionych w badaniach danych brak jest rozró¿nienia pomiêdzy
czynnym ¿alem jako typowo okrelon¹ instytucj¹ z art. 16 k.k.s. a korekt¹ zeznania zakwalifikowan¹ jako czynny ¿al przez przepisy art. 16a k.k.s.
Na przestrzeni badanego przez Sawickiego okresu rednia liczba zawiadomieñ uznanych jako czynny ¿al skarbowy wynosi³a:
 Urz¹d Kontroli Skarbowej we Wroc³awiu  13,44%,
 Pierwszy Urz¹d Skarbowy we Wroc³awiu  7,78%,
 Urz¹d Skarbowy Wroc³aw Fabryczna  22,77%,
 Urz¹d Skarbowy Wroc³aw Krzyki  14,33%,
 Urz¹d Skarbowy Wroc³aw Psie Pole  7,05%,
 Urz¹d Skarbowy Wroc³aw Stare Miasto  16,98%,
 Urz¹d Skarbowy Wroc³aw ródmiecie  19,38%,
 Dolnol¹ski Urz¹d Skarbowy we Wroc³awiu  25,67%.
Jak wskazuje autor badañ, powy¿sze dane wiadcz¹ o nasilaj¹cej siê tendencji do coraz czêstszego korzystania przez obywateli z tej instytucji, co dowodziæ
mo¿e równie¿ rosn¹cemu poziomowi wiadomoci prawnej obywateli55.
Najwiêksza liczba zawiadomieñ dotycz¹cych czynnego ¿alu skarbowego
z³o¿ona zosta³a w Dolnol¹skim Urzêdzie Skarbowym i wynika ze specyfiki
tego urzêdu, nastawionego g³ównie na obs³ugê podmiotów gospodarczych, które
maj¹ w zwyczaju zatrudniaæ osoby specjalizuj¹ce siê w prawie podatkowym.

53
Zob. S. Hoc, Karnoprawna ochrona tajemnicy zawodowej, funkcyjnej i s³u¿bowej, Gdañskie
Studia Prawnicze 2008, t. XIX.
54
J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym..., s. 326327.
55
Dane uzyskane na podstawie publikacji J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym..., s. 326327.
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Owi specjalici maj¹ wiadomoæ istnienia instytucji czynnego ¿alu skarbowego
i je¿eli zaistniej¹ ku temu okolicznoci, chêtnie z niej korzystaj¹56.
Badania przeprowadzone w wybranych urzêdach skarbowych w województwie warmiñsko-mazurskim pozwoli³y na wyró¿nienie wród zawiadomieñ dotycz¹cych czynnego ¿alu zdarzeñ zwi¹zanych z instytucj¹ okrelon¹ w art. 16
k.k.s. i korekty zeznania kwalifikowanej jako czynny ¿al przez przepisy art. 16a
k.k.s. Jednak niemo¿liwym sta³o siê ustalenie liczby powy¿szych przypadków
w dzia³alnoci Izby Celnej w Olsztynie, poniewa¿ dane w tym zakresie nie
podlega³y udostêpnieniu (objête tajemnic¹ s³u¿bow¹).
Ponadto nie by³o mo¿liwe ustalenie pe³nej liczby zawiadomieñ okrelonych
jako czynny ¿al skarbowy, poniewa¿ pracownicy komórki ds. karnych skarbowych nie mieli w badanym okresie ani obowi¹zku osobnego ewidencjonowania
takich zawiadomieñ, ani mo¿liwoci technicznej (nie przewidywa³ tego obs³ugiwany w urzêdach program komputerowy POLTAX). Zdarzenia te kwalifikowano
jako podstawê do umorzenia postêpowania z art. 17 § 1 ust. 2 lub 11 k.p.k.
Przedstawione poni¿ej dane dotycz¹ce korekty deklaracji podatkowych nie
by³y kwalifikowane jako podstawa do odst¹pienia od ukarania, dlatego te¿ wartoci dotycz¹ce zgody urzêdu skarbowego na odst¹pienie od ukarania nie obejmuj¹ tej instytucji w ramach wniosków, w których od ukarania odst¹piono.
Analiza z³o¿onych zeznañ podatkowych i ewentualne uznanie zachowania
sprawcy za dzia³anie w ramach czynnego ¿alu skarbowego przewidzianego
w art. 16a k.k.s. obejmuje deklaracje podatkowe z³o¿one przez podatników
a dotycz¹ce obowi¹zku uiszczenia nale¿noci podatkowej okrelonej w deklaracjach PIT-11, PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-40, PIT-40A. Ustalenie liczby z³o¿onych deklaracji podatkowych na terenie w³aciwoci miejscowej Urzêdu Skarbowego w Elbl¹gu wi¹za³o siê z du¿ym problemem natury technicznej wynikaj¹cym
z trudnoci ewidencyjnych w systemie statystycznym tego urzêdu, dlatego te¿
ogólna liczba z³o¿onych deklaracji podatkowych zosta³a podana w urednieniu.
Pracuj¹cy tam urzêdnicy z³o¿yli jednoczenie deklaracjê, ¿e liczba ta jest zbli¿ona
w ka¿dym roku podatkowym. W Urzêdzie Skarbowym w Bartoszycach nie uda³o
siê uzyskaæ nawet informacji o redniej liczbie z³o¿onych deklaracji.
W wyniku ankiety przeprowadzonej wród pracowników komórek ds. karnych skarbowych badanych organów, która dotyczy³a specyfiki funkcjonowania
czynnego ¿alu, mo¿na by³o poczyniæ pewne spostrze¿enia dotycz¹ce stosowania
tej instytucji w praktyce, mianowicie:
1) preferowane jest osobiste stawiennictwo osoby sk³adaj¹cej zawiadomienie  z uwagi na potrzebê ustalenia stanu wiadomoci sprawcy, co niejednokrotnie w sposób niewystarczaj¹cy wynika ze z³o¿onego owiadczenia, lub te¿
w zwi¹zku z czêstym brakiem danych skutkuj¹cych uznaniem z³o¿onego owiadczenia za nieskuteczne,
56

Ibidem, s. 327328.
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2) nie istnieje mo¿liwoæ z³o¿enia zawiadomienia w formie telefonicznej
b¹d elektronicznej (nawet z³o¿one zgodnie z wymogiem ustawy o podpisie
elektronicznym57)  z uwagi na brak stosownego unormowania w przepisach
procesowych dotycz¹cych uznania powy¿szych form za skuteczn¹ formê czynnoci procesowej58,
3) w badanych podmiotach nie stwierdzono ¿adnych problemów interpretacyjnych zwi¹zanych z w³aciwym stosowaniem czynnego ¿alu skarbowego, które wymaga³yby wystosowania zapytania prawnego do innego organu; jedynie
pracownicy Warmiñsko-Mazurskiego Urzêdu Skarbowego przyznali, ¿e kilkukrotnie konsultowali siê w tym zakresie z organami nadzoru (Izb¹ Skarbow¹
w Olsztynie i prokuratur¹), nie precyzuj¹c jednak szczegó³ów przeprowadzonych
konsultacji, za pracownicy Urzêdu Celnego w Olsztynie sk³adali zapytania
prawne do s¹dów rejonowych w zakresie interpretacji normy prawnej,
4) zapytani o w¹tpliwoci zwi¹zane z interpretacj¹ twierdzeñ, które mo¿na
spotkaæ w doktrynie, pracownicy komórek ds. karnych skarbowych stwierdzili,
¿e nie wyst¹pi³y u nich przypadki mog¹ce powodowaæ w¹tpliwoci w tym zakresie, g³ównie z powodu pomocy i wskazówek, jakich pracownicy ww. komórek
udzielaj¹ osobom chc¹cym z³o¿yæ zawiadomienie, np. o niezbêdnych wymogach
umo¿liwiaj¹cych uznanie ich zawiadomienia za skuteczny czynny ¿al skarbowy.
Szczegó³owe dane statystyczne dotycz¹ce zjawiska czynnego ¿alu skarbowego w poszczególnych podmiotach przedstawiaj¹ tabele 1014.
Tabela 10

Efektywnoæ stosowania czynnego ¿alu
w Warmiñsko-Mazurskim Urzêdzie Skarbowym w Olsztynie59
Lata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

Ogó³em zawiadomieñ

68

67

67

65

89

146

139

641

Uznanie zachowania za
czynny ¿al (art. 16 k.k.s.)

4

1

8

12

21

63

87

196

Liczba z³o¿onych
deklaracji podatkowych

14 370

14 839

15 479

2320

2473

2639

2652

54 772

1195

1362

1465

473

634

671

542

6342

Korekta zeznania
(art. 16a k.k.s.)

Ustawa z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130 poz. 1450 ze zm.).
Zob. postanowienie SN z dnia 26 marca 2009 r., I KZP 39/08, OSNKW 2009, nr 5, poz. 36;
Prok. i Pr. 2009, nr 6, poz. 23, s. 15.
59
Iloæ z³o¿onych wniosków o odst¹pienie od ukarania (jako czynny ¿al) rozpatrzonych przez
Warmiñsko-Mazurski Urz¹d Skarbowy w Olsztynie oraz z³o¿onych korekt w deklaracjach podatkowych w latach 20042010 na tle ogólnej liczby postêpowañ karnych skarbowych. Dane uzyskane
na podstawie informacji otrzymanej z komórki ds. karnych skarbowych Warmiñsko-Mazurskiego
Urzêdu Skarbowego w Olsztynie.
57

58
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Analizuj¹c powy¿sze dane statystyczne, mo¿na okreliæ nie tylko skalê stosowania powy¿szej instytucji, ale tak¿e dokonaæ rozró¿nienia pomiêdzy dwiema
postaciami czynnego ¿alu. W badanym okresie liczba zachowañ zakwalifikowanych jako czynny ¿al na podstawie art. 16 k.k.s. (najbardziej znana postaæ tej
instytucji) stanowi³a rednio 30,57% wszystkich zawiadomieñ, w których stwierdzono pope³nienie przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Najmniej tego rodzaju przypadków odnotowano w 2005 r. (1,49% wszystkich zawiadomieñ), natomiast najwiêcej w 2010 r. (62,58%).
Natomiast analiza z³o¿onych korekt deklaracji podatkowych zaewidencjonowanych przez urzêdników Warmiñsko-Mazurskiego Urzêdu Skarbowego jako
odmiana czynnego ¿alu skarbowego na podstawie art. 16a k.k.s. wynios³a
w badanym okresie rednio 11,57% wszystkich z³o¿onych deklaracji podatkowych wyszczególnionych wczeniej.
Najmniej przypadków uznanych za wype³niaj¹ce przes³anki art. 16a k.k.s.
odnotowano w 2004 r. (8,31% z³o¿onych deklaracji podatkowych), za najwiêcej
w 2009 r. (25,63%).
Efektywnoæ stosowania czynnego ¿alu w Urzêdzie Skarbowym w Olsztynie60
Lata

Tabela 11

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

Ogó³em zawiadomieñ

2298

3076

3837

3272

3113

2132

2397

20125

Uznanie zachowania za
czynny ¿al (art. 16 k.k.s.)

b.d.

1

13

4

6

8

27

59

Liczba z³o¿onych
deklaracji podatkowych

264 647

262 452

269 414

281 418

348 815

330 859

338 220

2 095 825

3897

7252

3809

3637

5000

7520

6203

37 318

Korekta zeznania
(art. 16a k.k.s.)

W przypadku olsztyñskiego urzêdu skarbowego z powodów technicznych
(oprogramowanie wykorzystywane w danym urzêdzie wskazywa³o na b³¹d odczytu danych w tej materii) niemo¿liwe by³o okrelenie liczby przypadków czynnego ¿alu w 2004 r. Jednak¿e mo¿na zauwa¿yæ, ¿e liczba zawiadomieñ zakwalifikowanych jako czynny ¿al z art. 16 k.k.s. w pozosta³ych latach badanego
okresu wynios³a rednio 0,33% wniosków61.
60
Liczba wniosków o odst¹pienie od ukarania (jako czynny ¿al) rozpatrzonych przez Urz¹d
Skarbowy w Olsztynie oraz z³o¿onych korekt w deklaracjach podatkowych w latach 20042010 na
tle ogólnej liczby postêpowañ karnych skarbowych. Dane uzyskane na podstawie informacji otrzymanej z komórki ds. karnych skarbowych Urzêdu Skarbowego w Olsztynie.
61
W analizie procentowej nie uwzglêdniono ³¹cznej liczby zawiadomieñ z 2004 r., ze wzglêdu
na brak danych dotycz¹cych przypadków czynnego ¿alu z art. 16 k.k.s.
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Najwiêcej przypadków skorzystania z powy¿szej instytucji stwierdzono
w 2010 r. (1,12% wszystkich zawiadomieñ), najmniej w 2005 r., gdy odnotowano tylko jeden przypadek realizuj¹cy przes³ankê z art. 16 k.k.s. (0,03% wszystkich zawiadomieñ).
Efektywnoæ stosowania czynnego ¿alu w Urzêdzie Skarbowym w Elbl¹gu62
Lata

Tabela 12

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

3219

3337

4149

3154

2837

2602

2856

22 154

Uznanie zachowania za
czynny ¿al (art. 16 k.k.s.)

5

22

97

48

51

91

34

348

Liczba z³o¿onych
deklaracji podatkowych

77 499

77 499

77 499

77 499

77 499

77 499

77 499

77 499

2372

2235

1812

2278

1562

2785

2845

15889

Ogó³em zawiadomieñ

Korekta zeznania
(art. 16a k.k.s.)

Dane uzyskane na podstawie informacji otrzymanej z komórki ds. karnych skarbowych Urzêdu Skarbowego
w Elbl¹gu.

Wed³ug danych uzyskane z elbl¹skiego urzêdu skarbowego w badanym
okresie liczba zachowañ zakwalifikowanych jako czynny ¿al na podstawie przes³anki art. 16 k.k.s. wynosi³a rednio 1,57% wszystkich zawiadomieñ z³o¿onych
w tym urzêdzie. Najwiêcej zg³oszeñ zakwalifikowanych na tej podstawie odnotowano w 2009 r. (3,49% wszystkich zawiadomieñ), za najmniej w 2004 r.
(0,15%).
Analiza danych dotycz¹cych czynnego ¿alu skarbowego kwalifikowanego
jako korekta zeznania podatkowego by³a utrudniona z uwagi na brak mo¿liwoci
porównania liczby zg³oszeñ w tym zakresie z liczb¹ wszystkich z³o¿onych deklaracji podatkowych w danym roku. Na podstawie uzyskanej informacji o redniej
liczbie sk³adanych deklaracji podatkowych w elbl¹skim urzêdzie skarbowym
mo¿na stwierdziæ, ¿e instytucja kwalifikowana z art. 16a k.k.s. stanowi rednio
2,92% wszystkich z³o¿onych deklaracji podatkowych.
Wed³ug danych statystycznych uzyskanych w bartoszyckim urzêdzie skarbowym dotycz¹cych czynnego ¿alu skarbowego liczba zawiadomieñ uznanych za
czynny ¿al skarbowy na podstawie przes³anki art. 16 k.k.s. wynosi na przestrzeni
badanych lat rednio 20,19% wszystkich zg³oszeñ. Powy¿sz¹ instytucjê najczêciej odnotowano w 2009 r. (36,36% wszystkich zg³oszeñ dokonanych w powy¿szym urzêdzie), najmniej w 2007 r. (4,13%). Brak danych na temat liczby z³o¿onych deklaracji podatkowych uniemo¿liwia okrelenie procentowego udzia³u
62
Liczba wniosków o odst¹pienie od ukarania (jako czynny ¿al) rozpatrzonych przez Urz¹d
Skarbowy w Elbl¹gu oraz z³o¿onych korekt w deklaracjach podatkowych w latach 20042010 na
tle ogólnej liczby postêpowañ karnych skarbowych.
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zg³oszeñ kwalifikowanych jako czynny ¿al na podstawie art. 16a k.k.s. we
wszystkich z³o¿onych w danym roku deklaracji podatkowych.
Tabela 13
Efektywnoæ stosowania czynnego ¿alu w Urzêdzie Skarbowym w Bartoszycach63
Lata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

Ogó³em zawiadomieñ

615

538

362

242

297

407

341

2 802

Uznanie zachowania za
czynny ¿al (art. 16 k.k.s.)

160

113

29

10

31

148

75

566

Liczba z³o¿onych
deklaracji podatkowych

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Korekta zeznania
(art. 16a k.k.s.)

869

1350

1752

1746

1626

1845

1738

10 926

Dane uzyskane na podstawie informacji otrzymanej z komórki ds. karnych skarbowych Urzêdu Skarbowego
w Bartoszycach.

Efektywnoæ stosowania czynnego ¿alu w Izbie Celnej w Olsztynie64
Lata

Tabela 14

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

Ogó³em zawiadomieñ

b.d.

7059

32 077

9087

35 949

9009

5280

98 461

Uznanie zachowania za
czynny ¿al

b.d.

2500

8312

3502

2413

1284

214

18 225

Dane uzyskane na podstawie informacji otrzymanej z Izby Celnej w Olsztynie.

W przypadku zg³oszeñ z³o¿onych w olsztyñskiej izbie celnej, w tym zakwalifikowanych jako czynny ¿al na podstawie art. 16 k.k.s., próba oceny tej instytucji w 2004 r. nie by³a mo¿liwa z powodu zniszczenia danych. Analizuj¹c pozosta³e lata, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e liczba zawiadomieñ uznanych za czynny ¿al
stanowi³a rednio 18,50% wszystkich zg³oszeñ z³o¿onych w Izbie Celnej oraz
organach jej podleg³ych. Najwiêcej przypadków odnotowano w 2007 r. (38,53%
wszystkich zawiadomieñ), za najmniej w 2010 r. (4,05%).
Sumuj¹c zebrane powy¿ej wyniki, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e na przestrzeni badanego okresu rednia liczba zawiadomieñ uznanych za czynny ¿al skarbowy
w wybranych organach postêpowania przygotowawczego wynosi:
63
Liczba wniosków o odst¹pienie od ukarania (jako czynny ¿al) rozpatrzonych przez Urz¹d
Skarbowy w Bartoszycach oraz z³o¿onych korekt w deklaracjach podatkowych w latach 20042010
na tle ogólnej liczby postêpowañ karnych skarbowych.
64
Iloæ z³o¿onych wniosków o odst¹pienie od ukarania (jako czynny ¿al) stwierdzonych przez
Izbê Celn¹ w Olsztynie w organach jej podleg³ych oraz z³o¿onych korekt w deklaracjach podatkowych w latach 20042010 na tle ogólnej liczby postêpowañ karnych skarbowych.
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 Warmiñsko-Mazurski Urz¹d Skarbowy w Olsztynie  30,57% ³¹cznej liczby zawiadomieñ (w przypadku z³o¿onej korekty  11,57% ogólnej liczby z³o¿onych deklaracji),
 Urz¹d Skarbowy w Olsztynie  0,33% ³¹cznej liczby zawiadomieñ
(w przypadku z³o¿onej korekty  1,78% w stosunku do ogólnej liczby z³o¿onych
deklaracji),
 Urz¹d Skarbowy w Elbl¹gu  1,57% ³¹cznej liczby zawiadomieñ (w przypadku z³o¿onej korekty  2,92% w stosunku do ogólnej liczby z³o¿onych deklaracji),
 Urz¹d Skarbowy w Bartoszycach  20,19% ³¹cznej liczby zawiadomieñ,
 Izba Celna w Olsztynie  18,50% ³¹cznej liczby zawiadomieñ.
Jak mo¿na zauwa¿yæ, korekty deklaracji podatkowych stanowi¹ znacz¹c¹
wiêkszoæ wypadków, które kwalifikuje siê jako czynny ¿al skarbowy. Dodatkowo, podobnie jak w badaniach przeprowadzonych przez Sawickiego, obserwowaæ mo¿na nasilaj¹c¹ siê tendencjê do korzystania przez obywateli z instytucji
czynnego ¿alu. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e tendencja ta nie dotyczy czynnego
¿alu przewidzianego w art. 16 k.k.s. Najwiêksz¹ liczbê zawiadomieñ powo³uj¹cych siê na ten przepis prawa (zakwalifikowanych jako czynny ¿al) odnotowano
w latach 20062007, co mog³o byæ spowodowane du¿¹ emigracj¹ osób m³odych,
czêsto i chêtnie zapoznaj¹cych siê z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Podobnie kszta³tuje siê wynik analizy statystycznej przeprowadzonej wzglêdem przedstawionych organów, wród których najwy¿sz¹ liczbê zawiadomieñ
uznanych za czynny ¿al skarbowy stwierdzono w Warmiñsko-Mazurskim Urzêdzie Skarbowym. Tutaj równie¿ wysoka liczba przypadków czynnego ¿alu zwi¹zana jest ze specyfik¹ tego urzêdu, który nastawiony jest na obs³ugê podmiotów
gospodarczych, maj¹cych w zwyczaju zatrudniaæ osoby specjalizuj¹ce siê
w prawie podatkowym, a wiêc wiadomych istnienia czynnego ¿alu skarbowego
i chêtnie korzystaj¹cych z tej instytucji, je¿eli tylko zaistniej¹ ku temu okolicznoci.
Przy próbie znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy instytucja czynnego ¿alu
jest wykorzystywana w sposób wystarczaj¹cy, nale¿y zastanowiæ siê nad stanem
wiadomoci spo³ecznej zwi¹zanej z mo¿liwoci¹ korzystania z tego rodzaju
degresji karania po pope³nieniu przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.
Pomocne przy tym mog¹ okazaæ siê wyniki ankiety przeprowadzonej wród
petentów Urzêdu Skarbowego w Olszynie oraz Urzêdu Skarbowego w Elbl¹gu,
którzy odpowiadali na pytanie: Czy korzysta³ Pan/Pani z czynnego ¿alu skarbowego. W badaniu udzia³ wziê³o 197 osób, z których tylko 1 osoba zadeklarowa³a skorzystanie z instytucji czynnego ¿alu, 168 osób (85,27% osób bior¹cych
udzia³ w ankiecie) stwierdzi³o, ¿e nigdy nie korzysta³o z tej instytucji, za
27 osób (13,70% osób bior¹cych udzia³ w ankiecie) zadeklarowa³o nieznajomoæ
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mo¿liwoci unikniêcia odpowiedzialnoci za pope³nione przestêpstwo skarbowe
lub wykroczenie skarbowe. Odpowiedzi nie udzieli³a 1 osoba.
Przedstawione dane wiadcz¹ o tym, ¿e spo³eczeñstwo w znacznej mierze
ma wiadomoæ istnienia instytucji czynnego ¿alu, a tak¿e przynajmniej podstawowych obowi¹zków zwi¹zanych z mo¿liwoci¹ skorzystania z tego rodzaju
rozwi¹zania (obowi¹zek z³o¿enia zawiadomienia o pope³nieniu czynu). Mo¿na
zatem przypuszczaæ, ¿e gdy sprawca czynu jest przekonany o nieuchronnoci
wszczêcia postêpowania karnego skarbowego, bêdzie siê stara³ skorzystaæ z instytucji czynnego ¿alu skarbowego.
Podkreliæ nale¿y równie¿ bardzo du¿y wp³yw organów postêpowania przygotowawczego na podwy¿szenie wiadomoci spo³ecznej zwi¹zanej z istnieniem
m.in. czynnego ¿alu, g³ównie poprzez informowanie petentów o mo¿liwociach
i obowi¹zkach zwi¹zanych ze skorzystaniem z tej instytucji zarówno w formie
elektronicznej65, jak i podczas rozmów przeprowadzanych jeszcze na etapie postêpowania podatkowego.

65
Na witrynie internetowej wszystkich badanych warmiñsko-mazurskich urzêdów skarbowych,
w zak³adce Sprawy za³atwiane w US w dziale Sprawy karne skarbowe pod has³em Kodeks karny
skarbowy znajduje siê informacja o podstawie prawnej poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci karnej
skarbowej sprawcy czynu zabronionego, o ró¿nicy pomiêdzy przestêpstwami skarbowymi a wykroczeniami skarbowymi, a tak¿e o obowi¹zkach zwi¹zanych z mo¿liwoci¹ skorzystania z czynnego
¿alu skarbowego. Warto zauwa¿yæ, ¿e na stronach internetowych Izby Celnej w Olsztynie oraz podleg³ych jej urzêdów celnych nie sposób znaleæ powy¿szej informacji (stan na dzieñ 1 grudnia
2014 r.).
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Rozdzia³ 4

DOBROWOLNE PODDANIE SIÊ
ODPOWIEDZIALNOCI
4.1. Uwagi ogólne

Podobnie jak czynny ¿al, równie¿ dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci

stanowi jedn¹ z podstawowych instytucji degresji karania, która od pocz¹tku
istnienia przepisów karnych skarbowych zosta³a umiejscowiona wród podstawowych instytucji wystêpuj¹cych w tej ga³êzi prawa1.
Ró¿nica pomiêdzy dobrowolnym poddaniem siê odpowiedzialnoci a czynnym ¿alem skarbowym polega przede wszystkim na tym, ¿e w wypadku czynnego ¿alu skarbowego sprawca musi dokonaæ autodenuncjacji zanim organ podejmie czynnoci zwi¹zane z pope³nieniem czynu, natomiast w przypadku
dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci postêpowanie przygotowawcze
zosta³o ju¿ wszczête, a po spe³nieniu przes³anek okrelonych w art. 142 k.k.s.
ewoluuje w postêpowanie negocjacyjne w sprawie udzielenia zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci2.
Dochodzi tutaj do formalnego skazania sprawcy czynu, jednak zgodnie z art.
18 § 2 k.k.s. wyrok nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego, co
przynosi sprawcy istotn¹ korzyæ w postaci unikniêcia konsekwencji skazania,
nie stanowi¹c przede wszystkim przes³anki recydywy skarbowej3.
Jak zauwa¿a Janusz Sawicki, dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci
stanowi rodek reakcji pañstwa na pope³nienie czynu zabronionego, który zastêpuje represjê karn¹ o charakterze typowo penalnym, co stanowiæ mo¿e du¿e
udogodnienie zarówno dla sprawcy (zachowanie statusu osoby niekaranej),
jak i organu przeprowadzaj¹cego postêpowanie (szybka egzekucja nale¿noci
1
Zob. D. wiecki, Dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci w kodeksie karnym skarbowym, PS 2001, nr 3. Por. te¿: G. Skowronek, Dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci na
gruncie Kodeksu karnego skarbowego, Prok. i Pr. 2005, nr 3, s. 155166; F. Prusak, Normatywne
i pragmatyczne aspekty dobrowolnego poddania siê karze, NP 1980, nr 3; T. Grzegorczyk, Instytucja dobrowolnego poddania siê karze w procesie karnym skarbowym de lege lata i de lege ferenda, ZNU£ 1997, nr 65.
2
Z. Siwik, System rodków penalnych w polskim prawie karnym skarbowym, Wroc³aw 1986,
s. 215 i nn.
3
Zob. H. Gajewska-Kraczkowska, P. Suchocki, Dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci
w postêpowaniu karnym skarbowym i jego wp³yw na postêpowanie przed s¹dami administracyjnymi, PP 2012, nr 9, s. 3540.
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publicznoprawnej oraz odformalizowana i znacznie krótsza procedura). To dziêki istnieniu tej instytucji znaczna liczba spraw karnych skarbowych koñczy siê
w sposób szybki i prosty, a tym samym mniej uci¹¿liwy dla wszystkich stron
postêpowania.
Co równie¿ zas³uguje na podkrelenie, jest to instytucja niezwykle skuteczna w materii egzekucji wymaganych nale¿noci publicznoprawnych, poniewa¿
sprawca czynu zabronionego, sk³adaj¹c wniosek o zastosowanie tej instytucji,
jednoczenie zobowi¹zuje siê do uiszczenia w okrelonym terminie stosownej
kwoty nale¿noci publicznoprawnej (pod rygorem niemo¿noci skorzystania
z dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci, a tym samym zachowania statusu osoby niekaralnej).
Podobnie jak instytucja czynnego ¿alu, tak i dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci zosta³o zaczerpniête przede wszystkim z rozwi¹zañ prawa pruskiego4 , którego przepisy okrela³y mo¿liwoæ skorzystania z dobrowolnego poddania siê, je¿eli sprawca czynu zabronionego przyzna³ siê do jego pope³nienia,
opisa³ wszystkie okolicznoci pope³nienia czynu i, co najwa¿niejsze, uici³ wszystkie wymagane koszty (istnia³a mo¿liwoæ wyznaczenia terminu do zap³aty)5.
Jak zauwa¿a Igor Zgoliñski, w ustawie karnej skarbowej z 1926 r. dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci (ówczenie nazywane dobrowolnym poddaniem siê karze) ró¿ni³o siê od wspó³czesnych rozwi¹zañ przede wszystkim brakiem istnienia przes³anek negatywnych (które obowi¹zuj¹ w obecnych
przepisach), co umo¿liwia³o ka¿demu sprawcy skorzystanie z tej instytucji, nawet osobie karanej uprzednio za podobny czyn zabroniony, o ile spe³ni³a wymagania okrelone w art. 176178 u.k.s. z 1926 r.6, co mo¿na uznaæ za istotne
4
Wiêkszoæ regulacji zosta³a zaczerpniêta wprost z pruskiej ustawy z dnia 26 lipca 1897 r.
o postêpowaniu karnym administracyjnym w sprawach celnych i podatków porednich (GSlg 1897,
nr 33).
5
I. Zgoliñski, Dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci w prawie karnym skarbowym,
Warszawa 2011, s. 19 i nn.
6
Art. 176. Osoba obwiniona o dopuszczenie siê przestêpstwa skarbowego, mo¿e wnieæ probê o zezwolenie jej na dobrowolne poddanie siê karze z zaniechaniem dalszego przeciw niej postêpowania karnego, jeli w tym celu:
1) ofiarowuje wyznaczon¹ wedle zasad art. 177 karê pieniê¿n¹ wraz z uznaniem konfiskaty
przedmiotu przestêpstwa o ile przestêpstwo jest tak¹ kar¹ zagro¿one oraz przyjmie obowi¹zek dodatkowego uiszczenia pojedynczej uszczuplonej nale¿noci.
2) zrzeka siê wydania jej formalnego orzeczenia karnego. Owiadczenie w tym wzglêdzie winna osoba poddaj¹ca siê karze albo wnieæ na pimie do w³adzy skarbowej I instancji albo te¿ podaæ
je ustnie do protoko³u przez organ tej w³adzy spisanego i z³o¿yæ zarazem ca³¹ przypadaj¹c¹ wedle
punktu 1, kwotê, o ile nie znajdzie zastosowania przepis art. 177 ust. 2 zdanie koñcowe. Owiadczenie z³o¿one przez pe³nomocnika wystarcza pod warunkiem ¿e udzielone mu pe³nomocnictwo
dotyczy równie¿ dobrowolnego poddania siê karze.
Jeli obwiniony pozostaje pod opiek¹ lub kuratel¹, zale¿na jest mo¿liwoæ dobrowolnego poddania siê karze od zgody jego prawnego zastêpcy z wyj¹tkiem przypadku jeli obwiniony mieszka
poza granicami Pañstwa.

108

udogodnienie oraz nazbyt du¿¹ zachêtê wobec potencjalnego sprawcy przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego do skorzystania z tej dobrodziejstw tej instytucji.
Ówczesne przepisy w bardzo istotny sposób podkrela³y znaczenie organów
postêpowania przygotowawczego (okrelanego jako w³adza skarbowa), które
w³adne by³y do podejmowania decyzji w sprawie wniosku o dobrowolne poddanie siê karze oraz mog³y decydowaæ o zmniejszeniu dolegliwoci zwi¹zanej z t¹
instytucj¹ czy te¿ okreliæ przedmioty podlegaj¹ce konfiskacie. Organy te mog³y
tak¿e decydowaæ, czy wniosek obwinionego winien byæ rozpatrywany przez wy¿sz¹ instancjê czy te¿ winien pozostaæ rozpatrzony w danym urzêdzie, a odmowa
zezwolenia na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci nie podlega³a zaskar¿eniu.
Na przestrzeni lat przepisy dotycz¹ce dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci w nieznaczny sposób ewoluowa³y, g³ównie w materii nazewnictwa
oraz w³aciwoci organów przeprowadzaj¹cych postêpowanie negocjacyjne, pozostaj¹c przez ca³y czas charakterystyczn¹ instytucj¹ zaniechania ukarania
sprawcy.
Na uwagê zas³uguje równie¿ kwestia zmiany nazewnictwa dobrowolnego
poddania siê karze, która nast¹pi³a w 1998 r. w jednej z ustaw nowelizuj¹cych
ówczenie obowi¹zuj¹c¹ ustawê karn¹ skarbow¹7. Uznano wtedy, ¿e dostosowanie sankcji obowi¹zuj¹cych w prawie karnym skarbowym do jego za³o¿eñ winno
wprowadziæ poprawne nazewnictwo, a ówczesne dobrowolne poddanie siê karze obowi¹zuj¹ce w prawie karnym skarbowym nie odnosi³o siê w³aciwie do
Art. 177. Karê pieniê¿n¹ wyznacza siê w najni¿szym przewidzianym w ustawie wymiarze, za
karê konfiskaty przedmiotu wyznacza siê przy uwzglêdnieniem postanowieñ art. 17 i 18, wzglêdnie
w wypadkach art. 19 w miejsce kary konfiskaty przedmiotu przestêpstwa wyznacza siê dodatkow¹
karê pieniê¿n¹.
Obwiniony sk³adaj¹c obliczon¹ w ten sposób kwotê, mo¿e jednak wnieæ stosownie do art. 31
o wyznaczenie mu kary ³agodniejszej od najni¿szego ustawowego wymiaru kary i w razie uwzglêdnienia tego wniosku przez powo³an¹ do tego w³adzê (art. 179) zwraca mu siê nadp³acon¹ kwotê,
ewentualnie tak¿e skonfiskowany przedmiot w ca³oci lub czêci. W przewidywaniu uwzglêdnienia
takiego wniosku mo¿na te¿ przyj¹æ od obwinionego zamiast ca³ej, obliczonej wedle ustêpu pierwszego, kwoty tylko stosown¹ czêæ tej w kwoty.
Art. 178. Dobrowolne poddanie siê karze dopuszczalne jest tylko wtedy, jeli obwinionemu nie
grozi samoistna kara pozbawienia wolnoci, choæby tylko ze wzglêdu na okolicznoci obci¹¿aj¹ce,
okrelone w art. 2429.
Pozostawia siê w uznaniu w³adzy orzekaj¹cej (art. 179) czy mo¿na zezwoliæ na dobrowolne
poddanie siê karze, gdy w tej samej sprawie s¹ jeszcze inni obwinieni, którzy o pozwolenie na
dobrowolne poddanie siê karze nie prosz¹ i przeciw nim postêpowanie karne dalej toczyæ by siê
mia³o.
Dobrowolne poddanie siê karze nie mo¿e mieæ zastosowania w razie przekazania sprawy do
postêpowania s¹dowego, lub o ile chodzi o przedmiot, który mia³by byæ skonfiskowany, jeli do
przedmiotu tego zg³osi³y roszczenia osoby trzecie.
7
Ustawa z dnia 3 lipca 1998 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej (Dz.U. Nr 108 poz. 682).
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znanej w prawie karnym powszechnym podobnie brzmi¹cej instytucji, poniewa¿
osoba korzystaj¹ca z rozwi¹zania przewidzianego w prawie karnym skarbowym
z formalnego punktu widzenia nie mo¿e byæ uznana za poddan¹ karze8. Dodatkowo, w ramach tego rodka, w sk³ad orzekanych wobec sprawcy dolegliwoci
oprócz kary wchodziæ mog¹ zrycza³towane koszty postêpowania, przepadek
przedmiotów czy równowartoæ pieniê¿na przepadku przedmiotów. Zatem zmiana nazewnictwa okaza³a siê konieczna dla zachowania spójnoci wewnêtrznej
nazwy instytucji9.

4.2. Pozytywne przes³anki dobrowolnego poddania siê
odpowiedzialnoci

Najwa¿niejsz¹

cech¹ dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci jest jego
szybkoæ. Z³o¿enie wniosku, przebieg negocjacji oraz wydanie rozstrzygniêcia
przez s¹d jest najkrótszym okresem czasowym, w jakim przeprowadzane s¹ postêpowania karne skarbowe, a wiêc w znacz¹cy sposób wp³ywa na funkcjonowanie instytucji procesowo-s¹dowych10.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami to sprawca czynu sk³ada wniosek
o skorzystanie z tej instytucji, wnosz¹c go w formie ustnej (do protoko³u) b¹d
pisemnej w trakcie postêpowania przed finansowym organem postêpowania przygotowawczego (art. 142 k.k.s.), co w praktyce bywa jednak czêsto wypaczane.
W przypadku osoby nieletniej (po ukoñczeniu 17 lat, jednak przed ukoñczeniem
lat 18) wniosek mo¿e z³o¿yæ jego przedstawiciel ustawowy (art. 143 § 3 k.k.s.).
Jak zauwa¿a Zgoliñski, czêsto to organ narzuca sprawcy tê formê postêpowania, by uprociæ procedurê zwi¹zan¹ z pope³nieniem czynu. Sprawca nie ma
równie¿ mo¿liwoci prowadzenia negocjacji z organem w kwestii wysokoci
kwoty orzekanej póniej przez s¹dy tytu³em grzywny, co w znacz¹cy sposób
nasuwa propozycjê zmian zwi¹zanych z etapem negocjacyjnym dobrowolnego
poddania siê odpowiedzialnoci. Autor postulatu wnosi o rozwa¿enie mo¿liwoci zmiany w przepisach dotycz¹cych dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci, a w zasadzie powrotu regulacji obowi¹zuj¹cych przed nowelizacj¹ z dnia
28 lipca 2005 r., która uniemo¿liwi³a s¹dom zas¹dzenie kwoty ni¿szej ni¿ wynegocjowana przez sprawcê z finansowym organem postêpowania przygotoZ. Gostyñski, Komentarz do kodeksu karnego skarbowego. Tytu³ II. Postêpowanie w sprawach o przestêpstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Tytu³ III. Postêpowanie wykonawcze, Warszawa 2000, s. 207208.
9
F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, t. 1, Zakamycze 2006, s. 289.
10
Zob. A. B³achnio, Pozytywne uwarunkowania dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci w kodeksie karnym skarbowym, Prok. i Praw. 2014, cz. 1: nr 4, s. 114139, cz. 2: nr 5,
s. 8212.
8
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wawczego11. Zmiana ta pozwoli³aby tak¿e na wiêksz¹ kontrolê s¹dow¹ wniosków o udzielenie zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci, co
mog³oby przyczyniæ siê do odparcia zarzutów o zbyt zrutynizowane podejcie
s¹dów do tej instytucji.
Wracaj¹c jednak do pocz¹tku postêpowania, z³o¿enie wniosku o dobrowolne
poddanie siê odpowiedzialnoci przez sprawcê czynu rozpoczyna pierwszy
z dwóch etapów procedury  fazê negocjacyjn¹, okrelon¹ w art. 142147 k.k.s.
Zgodnie z brzmieniem wskazanych artyku³ów wniosek mo¿e byæ z³o¿ony tylko
w postêpowaniu przygotowawczym. Zg³oszenie wniosku np. podczas rozprawy
w s¹dzie uznaje siê za bezskuteczne, nawet je¿eli sprawca podniesie, ¿e nie zosta³
pouczony o prawie jego z³o¿enia przez organ postêpowania przygotowawczego12.
S¹ to jednak wyj¹tkowe sytuacje, poniewa¿ jednym z przejawów s¹dowej
kontroli aktów oskar¿enia jest badanie, czy w akcie tym zawarte jest pouczenie
o mo¿liwoci z³o¿enia wniosku o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci
i je¿eli zaistnieje powy¿sza przes³anka, to na podstawie art. 339 § 3 pkt 4 k.p.k.
w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. akt oskar¿enia zostaje zwrócony w celu usuniêcia
braku zwi¹zanego z nieudzieleniem pouczenia13.
Granic¹ czasow¹ na z³o¿enie wniosku o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci jest zatem dzieñ, w którym akt oskar¿enia zosta³ skierowany do s¹du,
chyba ¿e zosta³ on sprawcy zwrócony w celu usuniêcia braków lub uzupe³nienia.
Aby wniosek powodowa³ wszczêcie postêpowania w sprawie o udzielenie zgody
na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci, musi zostaæ z³o¿ony przed finansowym organem postêpowania przygotowawczego. Zg³oszenie takiego wniosku w postêpowaniu przygotowawczym przed niefinansowymi organami postêpowania przygotowawczego 14 powoduje, zgodnie z art. 134 § 4 k.k.s.,
koniecznoæ przekazania sprawy do w³aciwego finansowego organu postêpowania przygotowawczego.
Rozpoczêcie fazy negocjacyjnej skutkuje podjêciem analizy przez finansowy organ postêpowania w zakresie przes³anek pozytywnych oraz negatywnych
dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci, zawartych w art. 17 k.k.s. Zgodnie z za³o¿eniami przedstawionymi w § 1 tego¿ artyku³u pozytywne zakoñczenie
etapu negocjacyjnego bêdzie mo¿liwe po spe³nieniu przez sprawcê nastêpuj¹cych przes³anek:
 wina i okolicznoci pope³nienia czynu nie budz¹ w¹tpliwoci,
 sprawca uici³ nale¿noæ publicznoprawn¹,
I. Zgoliñski, Dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci..., s. 257.
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe,
Warszawa 2011, s. 372.
13
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 571.
14
Organy okrelone w art. 53 § 38 k.k.s. to: Stra¿ Graniczna, Policja, Agencja Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego, ¯andarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne.
11

12
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 sprawca uici³ kwotê tytu³em kary grzywny,
 sprawca wyrazi³ zgodê na przepadek przedmiotów,
 sprawca uici³ zrycza³towane koszty postêpowania.
Poni¿ej omówione zostan¹ kolejno wszystkie wymienione przes³anki.
4.2.1. Wina i okolicznoci pope³nienia czynu nie budz¹ w¹tpliwoci

Jest to podstawowy warunek przeprowadzenia postêpowania w sprawie dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci, poniewa¿ wina sprawcy oraz okolicznoci pope³nienia przez niego przestêpstwa lub wykroczenia skarbowego musz¹
wynikaæ z wniosku z³o¿onego do s¹du przez finansowy organ postêpowania
przygotowawczego (art. 145 § 3 k.k.s.)15.
Powodem obowi¹zku ustalenia powy¿szych faktów przez finansowy organ
postêpowania przygotowawczego jest brak na póniejszym etapie przeprowadzenia powy¿szych ustaleñ przez s¹d oraz fakt, ¿e wysokoæ wnoszonej nale¿noci
publicznoprawnej tytu³em kary grzywny musi wynikaæ tak¿e z tych okolicznoci16.
Dodatkowo sprawca poprzez z³o¿enie wniosku przyznaje siê do pope³nienia
czynu, co jak zauwa¿aj¹ Leszek Wilk oraz Jaros³aw Zagrodnik, mo¿e rodziæ
w¹tpliwoci co do wykorzystywania przez sprawcê innych osób podstawiaj¹cych siê jako rzekomi sprawcy czynu17.
4.2.2. Uiszczenie nale¿noci publicznoprawnej

Zgodnie z za³o¿eniami okrelonymi w kodeksie zakoñczenie fazy negocjacyjnej
i z³o¿enie do s¹du wniosku nie by³oby mo¿liwe bez uiszczenia wymaganej nale¿noci publicznoprawnej, je¿eli tylko czyn zabroniony wi¹¿e siê ze spowodowaniem uszczerbku tej nale¿noci lub je¿eli do czasu z³o¿enia wniosku nie zosta³a
ona uiszczona. Jest to przyk³ad kompensacyjnego charakteru tego postêpowania,
którego podstawowym celem jest wype³nienie uszczerbku finansowego Skarbu
Pañstwa, jednostki samorz¹du terytorialnego lub Unii Europejskiej (art. 143
§ 1 pkt 1 k.k.s.)18. Nale¿y przy tym wskazaæ, ¿e uiszczenie wymaganej nale¿noci publicznoprawnej nie jest obowi¹zkiem spoczywaj¹cym wy³¹cznie na sprawcy, mo¿e tego dokonaæ ka¿da osoba, co stanowi du¿e udogodnienie zw³aszcza
15
Zob. M. Soboñska, Rola negocjacji w procedurze dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci a problem winy sprawcy w postêpowaniu karnym skarbowym, PP 2013, nr 4, s. 2937.
16
A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Zaniechanie ukarania sprawcy przestêpstwa skarbowego,
Warszawa 2003, s. 3233.
17
L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 92.
18
J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym,
Wroc³aw 2011, s. 197.
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dla nieletnich lub m³odocianych sprawców, którzy nie osi¹gaj¹ jeszcze dochodów, lub sprawcy dzia³aj¹cego w imieniu innego podmiotu19.
4.2.3. Uiszczenie kwoty tytu³em kary grzywny

Zgodnie z za³o¿eniami okrelonymi w przepisach karnych skarbowych sprawca

powinien uiciæ tytu³em kary grzywny kwotê odpowiadaj¹c¹ wysokoci co najmniej najni¿szej karze grzywny, jaka grozi³aby za pope³nienie tego czynu (art. 17
§ 1 pkt 2 k.k.s.).
Jak ju¿ wspomniano we wczeniejszym rozdziale, w przypadku wykroczeñ
skarbowych wysokoæ kary grzywny rozpoczyna siê od 1/10 minimalnego wynagrodzenia (art. 48 k.k.s.), natomiast w przypadku przestêpstw skarbowych minimalna liczba stawek dziennych wynosi 10 (art. 23 k.k.s.), przy czym wartoæ
stawki dziennej mo¿e wynieæ od 1/30 do 400-krotnoci minimalnego wynagrodzenia. W zwi¹zku z tym, o ile w odniesieniu do wykroczeñ skarbowych ustalenie kwoty wymaganej przez finansowy organ postêpowania przygotowawczego
nie budzi w¹tpliwoci, o tyle w stosunku do przestêpstwa skarbowego mog¹
pojawiæ siê w¹tpliwoci, które przedstawi³ w trakcie przeprowadzonych badañ
olsztyñski urz¹d celny. Problem interpretacyjny dotyczy³ ustalenia wysokoci
nale¿noci zwi¹zanej z pope³nieniem przestêpstwa skarbowego i kodeksowym
okreleniem sposobu ustalenia wymaganej w zwi¹zku z tym nale¿noci tytu³em
kary grzywny. Okrelenie w art. 23 § 1 k.k.s. podstaw do orzeczenia liczby
stawek oraz wartoci stawki dziennej ustawodawca uzale¿nia od decyzji s¹du,
natomiast w postêpowaniu o udzielenie zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci kwota ta winna byæ ustalona podczas fazy negocjacyjnej, która
odbywa siê pomiêdzy sprawc¹ a finansowym organem postêpowania przygotowawczego, nie za sprawc¹ a s¹dem20.
W zwi¹zku z powy¿szym pracownicy komórki ds. karnych skarbowych z³o¿yli zapytanie prawne do s¹du rejonowego o interpretacjê wspomnianego wczeniej art. 23 § 1 k.k.s. w zw. z art. 17 § 1 pkt 2 k.k.s. i w³aciw¹ wyk³adniê
semantyczn¹. W odpowiedzi s¹d stwierdzi³, ¿e zapis ustawowy art. 17 § 1 pkt 2
k.k.s. mówi o kwocie tytu³em kary grzywny, a nie o karze grzywny, któr¹ ma
uiciæ sprawca, w zwi¹zku z czym finansowy organ postêpowania przygotowawczego jest jak najbardziej kompetentny do ustalania ww. nale¿noci21.
Zmiana zwi¹zana z odst¹pieniem od obowi¹zkowego uiszczenia wymaganej wobec sprawcy
nale¿noci publicznoprawnej zosta³a wprowadzona ustaw¹ z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 178 poz. 1479).
20
M. Gajewski, Wysokoæ stawki dziennej kary grzywny w sprawach o przestêpstwa skarbowe
(art. 23 §3 kks in fine), PiP 2000, s. 6163.
21
Zob. T. Razowski, Sposób okrelenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne
poddanie siê odpowiedzialnoci kwoty uiszczonej przez sprawcê przestêpstwa skarbowego, PS
2004, nr 1112, s. 149150.
19
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Kolejnym problemem zwi¹zanym ze stosowaniem tej przes³anki w praktyce
mo¿e byæ sytuacja, w której kwota minimalnego wynagrodzenia zmienia siê
pomiêdzy zakoñczeniem fazy negocjacyjnej a podejmowaniem decyzji w sprawie udzielenia zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci przez s¹d,
przez co zmienia siê równie¿ kwota, jak¹ powinien uiciæ sprawca.
Przedstawiciele doktryny stoj¹ na stanowisku, ¿e w takiej sytuacji obowi¹zuje wysokoæ minimalnego wynagrodzenia z daty wyst¹pienia z wnioskiem, co
jednoczenie nie powinno staæ na przeszkodzie ¿¹daniu przez finansowy organ
postêpowania przygotowawczego zwiêkszenia wp³aty, gdy w trakcie fazy negocjacyjnej podwy¿szeniu uleg³a kwota minimalnego wynagrodzenia22.
4.2.4. Zgoda na przepadek przedmiotów

Zastosowanie tego rodka karnego mo¿liwe jest tylko w stosunku do przedmiotów, które by³y zwi¹zane z pope³nieniem przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Nawet jeli sprawca nie ma mo¿liwoci z³o¿enia tych przedmiotów z powodu ich zu¿ycia, zniszczenia b¹d wyzbycia siê, zostaje na niego
na³o¿ony obowi¹zek uiszczenia równowartoci pieniê¿nej przepadku tych przedmiotów.
Wy³¹czenie mo¿liwoci uiszczenia równowartoci pieniê¿nej stosuje siê tylko w odniesieniu do przedmiotów, których posiadanie, wytwarzanie i obrót s¹
zabronione oraz które zosta³y specjalnie przysposobione do pope³nienia czynu
zabronionego (art. 29 pkt 4 k.k.s.)23.
Je¿eli orzeczenie przepadku przedmiotów zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami ma charakter fakultatywny, sprawca mo¿e wyst¹piæ o nieorzekanie ich
przepadku lub wnieæ o mo¿liwoæ uiszczenia ich równowartoci pieniê¿nej
(art. 143 § 3 k.k.s.)24.
4.2.5. Uiszczenie zrycza³towanych kosztów postêpowania

Zgodnie z art. 143 § 6 k.k.s. zrycza³towane koszty postêpowania okrela
stosowne rozporz¹dzenie25. W 2014 r. wynios³y one 168 z³ (w przypadku postê22
Zob. T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 596. Por. te¿:
S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Kraków 2005, s. 109110; J. Sawicki, Zaniechanie ukarania
jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym..., s. 198199; L. Wilk, J. Zagrodnik,
Kodeks karny skarbowy. Komentarz..., s. 692.
23
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe..., s. 572573.
24
A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Zaniechanie ukarania sprawcy przestêpstwa skarbowego...,
s. 3536.
25
Obecnie obowi¹zuj¹ zrycza³towane koszty postêpowania okrelone rozporz¹dzeniu Ministra Sprawiedliwoci z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zrycza³towanych kosztów postêpowania
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powania w zwi¹zku z pope³nieniem przestêpstwa skarbowego) i 140 z³ (w przypadku postêpowania w zwi¹zku z pope³nieniem wykroczenia skarbowego).
Podobnie jak w przypadku ustalania kwoty wymaganej nale¿noci publicznoprawnej o ich wysokoci decyduje data z³o¿enia wniosku. W doktrynie g³oszony jest pogl¹d, ¿e ustawodawca, umieszczaj¹c w art. 17 § 1 pkt 4 k.k.s.
okrelenie co najmniej zrycza³towan¹ równowartoæ kosztów postêpowania,
pozostawia finansowym organom postêpowania przygotowawczego mo¿liwoæ
¿¹dania kwoty wy¿szej ni¿ wynikaj¹ca z ww. rozporz¹dzenia. Jedynym uzasadnieniem mo¿liwoci takiego ¿¹dania mog³oby byæ wskazanie przez organ faktycznie zwiêkszonych kosztów, jakie poniós³ on w zwi¹zku z tocz¹cym siê postêpowaniem, przewy¿szaj¹cym kwotê okrelon¹ w rozporz¹dzeniu26.
Powy¿sze warunki, które musi spe³niæ sprawca przestêpstwa skarbowego
lub wykroczenia skarbowego sk³adaj¹cy wniosek o udzielenie zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci, z procesowego punktu widzenia nie s¹
niczym nadzwyczajnym. Jak s³usznie zauwa¿aj¹ Wilk oraz Zagrodnik, przedstawione przes³anki ³¹cz¹ siê z realizacj¹ obowi¹zków, które zazwyczaj s¹ nak³adane na sprawcê czynu zabronionego w sytuacji stwierdzenia winy w procedurze
karnej skarbowej27.
Ró¿nica polega jedynie na tym, ¿e w ramach procedury dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci powy¿sze obowi¹zki rozstrzygane s¹ na korzyæ
sprawcy, w przeciwieñstwie do nastawienia organów przeprowadzaj¹cych inn¹
procedurê karn¹ skarbow¹, poniewa¿ wychodzi siê z za³o¿enia, ¿e uiszczenie
powy¿szej nale¿noci sk³adane jest z inicjatywy sprawcy, a nie na wniosek
organu28.
Zgodnie z art. 144 § 1 k.k.s. sprawca mo¿e cofn¹æ wniosek o dobrowolne
poddanie siê odpowiedzialnoci, nie wczeniej jednak ni¿ miesi¹c od dnia z³o¿enia wniosku i nie póniej ni¿ do dnia, w którym zosta³ skierowany do s¹du.
W razie wycofania wniosku o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci
sprawca traci mo¿liwoæ jego ponownego z³o¿enia (144 § 2 k.k.s.), a nale¿noci,
które uici³ tytu³em art. 17 § 1 k.k.s., zostaj¹ zabezpieczone na poczet przysz³ej
orzeczonej kary lub rodka karnego.
zwi¹zanych ze zg³oszeniem wniosku o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci w sprawach
o przestêpstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe (Dz.U. Nr 244 poz. 2074), wczeniej obowi¹zywa³y koszty okrelone w rozporz¹dzeniu Ministra Sprawiedliwoci z dnia 15 padziernika 1999 r.
(Dz.U. Nr 85 poz. 946).
26
T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz..., s. 93, 96. Por. te¿ J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym...,
s. 201202.
27
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe..., s. 573.
28
Zob. uchwa³a SN z dnia 25 padziernika 2010 r., I KZP 24/00, OSNIKW 2000, nr 1112,
poz. 96.
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Badania w tej materii wskazuj¹, ¿e s¹dy nie maj¹ w zwyczaju orzekaæ sankcji ni¿szych ni¿e te, które by³y pierwotnie wnoszone we wniosku, wrêcz przeciwnie, kwota ulega powiêkszeniu chocia¿by o koszty przeprowadzonego procesu s¹dowego29.

4.3. Przes³anki negatywne dobrowolnego poddania siê
odpowiedzialnoci

W obecnie obowi¹zuj¹cym stanie prawnym wprowadzony zosta³ szereg prze-

s³anek, okrelonych w art. 17 § 2 k.k.s., wykluczaj¹cych mo¿liwoæ skorzystania
z instytucji dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci. S¹ to przes³anki
o charakterze negatywnym. Aby skutecznie zablokowaæ mo¿liwoæ z³o¿enia
wniosku w przedmiotowej sprawie, wystarczy, ¿e zaistniej¹ one pojedynczo
(w przeciwieñstwie do przes³anek pozytywnych, które musz¹ zostaæ spe³nione
³¹cznie)30.
W myl art. 17 § 2 k.k.s. z³o¿enie wniosku o dobrowolne poddanie siê
odpowiedzialnoci nie bêdzie mo¿liwe, je¿eli:
 przestêpstwo skarbowe zagro¿one jest kar¹ ograniczenia wolnoci albo
kar¹ pozbawienia wolnoci,
 przestêpstwo skarbowe zagro¿one tylko kar¹ grzywny pope³niono w warunkach okrelonych w art. 37 § 1, art. 38 § 2 k.k.s.,
 zg³oszono interwencjê co do przedmiotu podlegaj¹cego przepadkowi, chyba ¿e zostanie ona cofniêta przez interwenienta do czasu wniesienia aktu oskar¿enia do s¹du.
4.3.1. Zagro¿enie kar¹ ograniczenia lub pozbawienia wolnoci

W przypadku postêpowania w zwi¹zku z pope³nieniem wykroczenia skarbowe-

go sprawca nie musi obawiaæ siê zaistnienia tej przes³anki, natomiast w sprawach o pope³nienie przestêpstwa skarbowego mo¿e siê zdarzyæ, ¿e finansowy
organ postêpowania przygotowawczego na podstawie analizy okolicznoci pope³nienia czynu stwierdzi mo¿liwoæ zastosowania kary ograniczenia lub pozbawienia wolnoci.
Zdaniem Zbigniewa Gostyñskiego wprowadzenie tej przes³anki w art. 17
§ 2 k.k.s. ma charakter oczywisty, zw³aszcza w odbiorze spo³ecznym instytucji
dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci. Gdyby bowiem sprawcy prze29
Zob. T. Krawczyk, Skutki cofniêcia przez sprawcê przestêpstwa lub wykroczenia skarbowego wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci, CPKiNP 2000, nr 2.
30
I. Zgoliñski, Dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci..., s. 110111.
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stêpstw skarbowych, wobec których istnieje zagro¿enie zastosowania kary ograniczenia wolnoci lub pozbawienia wolnoci, mogli skorzystaæ z dobrodziejstw
tej instytucji, w odbiorze spo³ecznym mog³yby pojawiæ siê g³osy o mo¿liwoci
kupienia sobie wolnoci za pieni¹dze31.
4.3.2. Pope³nienie czynu w warunkach nadzwyczajnego obostrzenia kary

Podobnie jak we wczeniejszej przes³ance, jest to kara gro¿¹ca tylko sprawcom

przestêpstw skarbowych. Kara grzywny za przestêpstwo skarbowe w przypadku
nadzwyczajnego obostrzenia mo¿e wynieæ do 1080 stawek dziennych (art. 28
§ 2 k.k.s.), a stosuje siê j¹, gdy sprawca:
1) pope³nia umylne przestêpstwo skarbowe, powoduj¹c uszczuplenie nale¿noci publicznoprawnej co najmniej du¿ej wartoci (co najmniej 500-krotnoæ
minimalnego wynagrodzenia),
2) uczyni³ z pope³nienia czynu sta³e ród³o dochodu,
3) dzia³a³ w warunkach recydywy skarbowej,
4) dzia³a³ w ramach grupy przestêpczej lub zwi¹zku maj¹cym na celu pope³nianie przestêpstw skarbowych,
5) pope³ni³ przestêpstwo skarbowe, u¿ywaj¹c przemocy lub groby jej u¿ycia,
6) nadu¿y³ stosunku zale¿noci wobec innej osoby lub wykorzysta³ jej krytyczne po³o¿enie.
Wype³nienie której z powy¿szych przes³anek jest podstaw¹ do nadzwyczajnego obostrzenia kary, jednak je¿eli sprawca nie dzia³a³ umylnie w pierwszej
przes³ance lub uici³ wymagan¹ nale¿noæ przed zamkniêciem przewodu s¹dowego, uniknie podwy¿szenia kary32.
4.3.3. Zg³oszono interwencjê co do przedmiotów podlegaj¹cych przepadkowi

Sprawca musi zgodziæ siê na orzeczenie przepadku przedmiotów, gdy finansowy

organ postêpowania uzna to za zasadne. Nie bêdzie to jednak mo¿liwe, je¿eli co
do tych przedmiotów zostanie zg³oszona interwencja (chyba ¿e zostanie cofniêta
do czasu z³o¿enia aktu oskar¿enia do s¹du  art. 17 § 2 pkt 3 k.k.s.)33 .
Interwencja jest autonomiczn¹ instytucj¹ prawa karnego skarbowego, nieznan¹ w prawie karnym powszechnym. Dotyczy sytuacji, w której osoba trzecia,
niebior¹ca udzia³u w pope³nieniu przestêpstwa/wykroczenia skarbowego, zg³asza roszczenie co do przedmiotów maj¹cych podlegaæ przepadkowi, ¿¹daj¹c ich
Z. Gostyñski, Komentarz do kodeksu karnego skarbowego..., s. 228.
J. Sawicki, Nadzwyczajne zaostrzenie kary w kodeksie karnym skarbowym [w:] L. Bogunia
(red.), Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 18, Wroc³aw 2005, s. 2546.
33
F. Prusak, Kodeks karny skarbowy. Komentarz..., s. 293294.
31
32

117

zwrotu. Tym samym interwenient nie jest ani oskar¿onym, ani podejrzanym
w tocz¹cym siê postêpowaniu w sprawie o pope³nienie przestêpstwa/wykroczenia skarbowego.
Zgodnie z art. 120 k.k.s. uznanie zasadnoci interwencji powoduje, ¿e interwenient staje siê w postêpowaniu karnym skarbowym stron¹, co uniemo¿liwia
przeprowadzenie negocjacji w sprawie o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci z uwagi na potrzebê przeprowadzenia normalnej rozprawy s¹dowej,
na której interwenient bêdzie mia³ mo¿liwoæ uwiarygodnienia swojego roszczenia. Potrzeba przeprowadzenia postêpowania s¹dowego wynika tak¿e z braku mo¿liwoci zastosowania powództwa przeciwegzekucyjnego, okrelonego w art. 180
§ 3 k.k.s.
Jak s³usznie zauwa¿aj¹ Wilk oraz Zagrodnik, w postêpowaniu karnym skarbowym interwencjê mo¿e zg³osiæ wiêcej ni¿ jedna osoba, chocia¿ nie zosta³o to
jednoznacznie okrelone w przepisach prawa karnego skarbowego (art. 119, 120,
123, 126128 oraz 169 k.k.s.). Nast¹piæ to mo¿e np. w sytuacji, gdy jest kilku
wspó³w³acicieli przedmiotu podlegaj¹cego przepadkowi34.
Je¿eli nie wyst¹pi ¿adna z powy¿szych przes³anek, faza negocjacyjna bêdzie
mog³a zakoñczyæ siê skutecznie, a finansowy organ postêpowania przygotowawczego z³o¿y wniosek o udzielenie zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci do w³aciwego s¹du rejonowego.
Zgodnie z zasad¹ skargowoci, okrelon¹ w art. 14 § 1 k.p.k. w zw. z art. 113
§ 1 k.k.s., wniosek o udzielenie zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci z³o¿ony zostaje na podstawie skargi, któr¹ w pierwszej instancji rozpatruje s¹d rejonowy lub wojskowy s¹d garnizonowy (w przypadku ¿o³nierzy ze
stopniem majora i wy¿szym)35.
Rozpoznanie wniosku przez s¹d nastêpuje w ramach posiedzenia jednoosobowego, w którym mog¹ (ale nie musz¹) uczestniczyæ sprawca lub/oraz jego
obroñca, a tak¿e finansowy organ postêpowania przygotowawczego. S¹d analizuje z³o¿ony wniosek bez zbêdnej zw³oki, jak tylko okolicznoci sprawy na to
pozwalaj¹.
W konsekwencji, rozpoznanie mo¿e zakoñczyæ siê na dwa sposoby: udzieleniem zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci lub wydaniem negatywnej opinii i zwróceniem sprawy do finansowego organu postêpowania przygotowawczego.
Udzielenie zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci wydawane
jest w formie wyroku. Wymóg takiej formy orzeczenia wprowadzi³a nowelizacja
prawa karnego skarbowego z 2005 r., zastêpuj¹c wczeniejsze orzeczenie. Jak
podkrelaj¹ Wilk oraz Zagrodnik, zmiana ta podyktowana by³a przede wszystkim
34
35
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L. Wilk, J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz..., s. 545546.
I. Zgoliñski, Dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci..., s. 183193.

potrzeb¹ dostosowania regulacji kodeksowych do standardów konstytucyjnych
wynikaj¹cych przede wszystkim z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP36.
Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e w odniesieniu do dobrowolnego poddania siê
odpowiedzialnoci powy¿sza zmiana mia³a charakter jedynie kosmetyczny, poniewa¿ konsekwencje wydania wyroku w tej sprawie pozosta³y takie same jak
przy wczeniejszym nazewnictwie wydanego orzeczenia, czyli przede wszystkim
brakiem wpisu w Krajowym Rejestrze Karnym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwoci.
S¹d, wydaj¹c powy¿szy wyrok, a tym samym udzielaj¹c zezwolenia na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci, orzeka tytu³em kary grzywny kwotê
wynegocjowan¹ podczas wczeniejszej fazy negocjacyjnej pomiêdzy sprawc¹
a finansowym organem postêpowania przygotowawczego; przepadek przedmiotów, je¿eli zosta³ uznany za zasadny; lub jego równowartoæ pieniê¿n¹.
Negatywna opinia, skutkuj¹ca zwróceniem sprawy do finansowego organu
postêpowania przygotowawczego, wyra¿ana jest w formie postanowienia. Brak
podstaw do udzielenia zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci
mo¿e zostaæ stwierdzony przez s¹d, je¿eli:
 wyst¹pi³a jedna z przes³anek wymienionych w art. 17 § 2 k.k.s.,
 sprawca nie wype³ni³ obowi¹zków na³o¿onych na niego przez art. 17 § 1 k.k.s.,
 brak jest wyranie okrelonych przes³anek zwi¹zanych ze stwierdzeniem
winy lub okolicznoci pope³nienia czynu,
 zaistnia³y w¹tpliwoci co do adekwatnoci zastosowanego rodka karnego
w stosunku do okolicznoci czynu.
Warto zauwa¿yæ, ¿e pomimo negatywnej opinii s¹du w przedmiocie z³o¿onego wniosku sprawcy przys³uguje mo¿liwoæ jego ponownego z³o¿enia, chocia¿ jak zauwa¿a Gostyñski, je¿eli w praktyce dojdzie do takiej sytuacji, finansowy organ postêpowania przygotowawczego czêsto rezygnuje z ponownego
przeprowadzenia fazy negocjacyjnej, wszczynaj¹c inne postêpowanie karne
skarbowe37.
Mo¿liwoæ odwo³ywania siê od negatywnej decyzji s¹du (w formie apelacji), przewidziana w art. 149 § 1 k.k.s., istnieje tylko w sytuacji, je¿eli wobec
sprawcy tytu³em kary grzywny orzeczono kwotê inn¹ ni¿ uiszczona przez sprawcê lub sprawca nie wyrazi³ zgody na orzeczony przepadek przedmiotów lub ich
równowartoci pieniê¿nej. Przypadki te dotycz¹ jedynie wydanego wyroku,
a wiêc wy³¹cznie, gdy udzielono zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci. Decyzja s¹du o zwróceniu wniosku finansowemu organowi postêpowania przygotowawczego nie podlega odwo³aniu w powy¿szej formie.

36
37

L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe..., s. 582.
Z. Gostyñski, Komentarz do kodeksu karnego..., s. 242.
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Wed³ug przedstawicieli doktryny instytucja dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci zosta³a opisana przez ustawodawcê w sposób nie do koñca jasny i wyrany. G³ówny postulat dotyczy rozcz³onkowania przepisów dotycz¹cych tej formy degresji karania pomiêdzy czêæ materialn¹ (art. 1718 k.k.s.)
oraz procesow¹ (art. 142148 k.k.s.)38. Janusz Michalski stwierdza, ¿e instytucja
ta ma wy³¹cznie charakter procesowy, argumentuj¹c to tym, ¿e dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci bardziej przypomina instytucjê poddania sprawcy
próbie ni¿ normalne postêpowanie przed s¹dem, gdy¿ oddaje mo¿liwoci ustalenia wymaganych nale¿noci finansowym organom postêpowania zamiast s¹dom39. Z kolei zdaniem Stanis³awa Baniaka nale¿y uznaæ j¹ za instytucjê o charakterze materialnoprawnym, poniewa¿ przes³anki tej instytucji unormowane s¹
w³anie w czêci materialnoprawnej kodeksu karnego skarbowego40. Podobnego
zdania s¹ równie¿ inni autorzy, uznaj¹cy wy¿szoæ istnienia przes³anek tej instytucji zamieszczonych w czêci materialnoprawnej nad jej czêci¹ procesow¹41.
Co ciekawe, w doktrynie pojawi³ siê równie¿ trzeci pogl¹d, Tomasza Grzegorczyka, który stwierdzi³, ¿e w przypadku dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci w prawie karnym skarbowym dosz³o do stworzenia konstrukcji mieszanej o charakterze materialnoprocesowym42.
Jak mo¿na zauwa¿yæ, rozbie¿noci wystêpuj¹ce w doktrynie maj¹ swoje
uzasadnienie i mog¹ s³u¿yæ jako wniosek dla ustawodawcy o przywrócenie rozwi¹zania z ustawy karnej skarbowej z 1971 r., w których dobrowolne poddanie
siê odpowiedzialnoci zosta³o umieszczone tylko w czêci procesowej, co wskazuje na jej typowo procesowy charakter.

4.4. Funkcjonowanie instytucji dobrowolnego poddania siê
odpowiedzialnoci

Z uwagi na dwuetapowy charakter instytucji dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci badanie wykorzystania tej instytucji w praktyce musi odbyæ siê
zarówno w organach postêpowania przygotowawczego, jak i w orzecznictwie
s¹dów.
T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz..., s. 92.
J. Michalski, Komentarz do kodeksu karnego skarbowego, Tytu³ I. Przestêpstwa skarbowe
i wykroczenia skarbowe, Warszawa 2000, s. 44.
40
S. Baniak, Prawo karne skarbowe..., s. 107.
41
G. Bogdan, A. Nita, Z. Radzikowska, A. wiat³owski, Kodeks karny skarbowy z komentarzem, Gdañsk 2000, s. 48. Por. V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe..., s. 116.
42
T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz..., s. 92.
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W ramach etapu negocjacyjnego organem decyduj¹cym o skierowaniu
wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci
s¹ m.in. urzêdy skarbowe, w których przeprowadzany jest pierwszy etap tej
instytucji.
W przypadku odmowy przyjêcia wniosku sprawcy czynu zabronionego
przys³uguje za¿alenie do organu wy¿szej instancji; w przypadku urzêdu skarbowego bêdzie to izba skarbowa. Jak wynika z przeprowadzonych badañ w tej
materii, najczêstszym powodem odmowy przyjêcia wniosku jest przekroczenie
terminu uiszczenia nale¿noci wymaganych w art. 17 § 1 k.k.s. lub zagro¿enie
odpowiedzialnoci¹ w postaci kary pozbawienia wolnoci (tylko w przypadku
przestêpstw skarbowych).
Instytucja dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci by³a równie¿
przedmiotem badañ Sawickiego (podobnie jak czynny ¿al), który bada³ tê instytucjê poprzez finansowe organy postêpowania przygotowawczego, tj.: Urz¹d
Kontroli Skarbowej we Wroc³awiu, Pierwszy Urz¹d Skarbowy we Wroc³awiu,
Urz¹d Skarbowy Wroc³aw Fabryczna, Urz¹d Skarbowy Wroc³aw Krzyki, Urz¹d
Skarbowy Wroc³aw Psie Pole, Urz¹d Skarbowy Wroc³aw Stare Miasto, Urz¹d
Skarbowy Wroc³aw ródmiecie, Dolnol¹ski Urz¹d Skarbowy we Wroc³awiu
oraz Urz¹d Celny we Wroc³awiu.
Analizuj¹c powy¿sze dane, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e na przestrzeni badanego
okresu, rednia liczba negocjacji w ramach dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci wynios³a w poszczególnych urzêdach:
 Urz¹d Kontroli Skarbowej we Wroc³awiu  58,56%,
 Pierwszy Urz¹d Skarbowy we Wroc³awiu  49,01%,
 Urz¹d Skarbowy Wroc³aw Fabryczna  40,07%,
 Urz¹d Skarbowy Wroc³aw Krzyki  49,24%,
 Urz¹d Skarbowy Wroc³aw Psie Pole  15,79%,
 Urz¹d Skarbowy Wroc³aw Stare Miasto  61,54%,
 Urz¹d Skarbowy Wroc³aw ródmiecie  49,24%,
 Urz¹d Celny we Wroc³awiu  61,19%.
£¹czna liczba negocjacji w sprawie o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci wynosi 55,50% wszystkich postêpowañ przeprowadzonych przez finansowe organy postêpowania przygotowawczego, co stanowi istotn¹ wartoæ43.
Dowodzi to wysokiego poziomu wiadomoci obywateli, którzy w sytuacji niebudz¹cej w¹tpliwoci co do pope³nienia czynu oraz osoby sprawcy chc¹ skorzystaæ z instytucji dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci, by w ten sposób
nie znaleæ siê w ewidencji Krajowego Rejestru Skazanych.

43
Dane uzyskane na podstawie publikacji: J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym..., s. 328330.
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Ustalenie, jak czêsto warmiñsko-mazurskie organy postêpowania przygotowawczego przeprowadzaj¹ negocjacje w sprawie dobrowolnego poddania siê
odpowiedzialnoci wymaga³o przeprowadzenia podobnej analizy repertoriów s¹dowych (tabele 1519).
Efektywnoæ stosowania dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci
w Warmiñsko-Mazurskim Urzêdzie Skarbowym w Olsztynie44
Lata

Tabela 15

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

Ogó³em postêpowañ

31

39

41

41

32

50

35

269

Dobrowolne poddanie siê
odpowiedzialnoci

13

26

28

30

23

38

23

181

Pozosta³e postêpowania

18

13

13

11

9

12

12

88

Bazuj¹c na danych uzyskanych z Warmiñsko-Mazurskiego Urzêdu Skarbowego, mo¿na wskazaæ, ¿e negocjacje w zwi¹zku ze z³o¿eniem przez sprawcê
wniosku o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci stanowi¹ rednio 67,28%
wszystkich postêpowañ prowadzonych na przestrzeni badanego okresu. Najmniej postêpowañ tego rodzaju przeprowadzono w 2010 r. (wnioski o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci stanowi³y 65,71% wszystkich postêpowañ
w tym roku), za najwiêcej w 2009 r. (76,00%).
Tabela 16
Efektywnoæ stosowania dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci
w Urzêdzie Skarbowym w Olsztynie45
Lata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

Ogó³em postêpowañ

259

154

98

146

190

151

245

1 243

Dobrowolne poddanie siê
odpowiedzialnoci

64

37

27

15

19

15

9

186

Pozosta³e postêpowania

195

117

71

131

171

136

236

1 057

44
Liczba wniosków o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci rozpatrzonych przez Warmiñsko-Mazurski Urz¹d Skarbowy w Olsztynie w latach 20042010 na tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ karnych skarbowych. Dane uzyskane na podstawie informacji otrzymanej
z komórki ds. karnych skarbowych Warmiñsko-Mazurskiego Urzêdu Skarbowego w Olsztynie.
45
Liczba wniosków o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci rozpatrzonych przez Urz¹d
Skarbowy w Olsztynie w latach 20042010 na tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ
karnych skarbowych. Dane uzyskane na podstawie informacji otrzymanej z komórki ds. karnych
skarbowych Urzêdu Skarbowego w Olsztynie.
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W przypadku Urzêdu Skarbowego w Olsztynie liczba postêpowañ, w których przeprowadzono negocjacje w sprawie udzielenia zgody na dobrowolne
poddanie siê odpowiedzialnoci, wynios³a rednio 14,96% wszystkich postêpowañ przeprowadzonych w tym urzêdzie na przestrzeni badanego okresu. Najwiêcej takich przypadków odnotowano w 2006 r. (27,55% wszystkich postêpowañ
przeprowadzonych w tym urzêdzie), natomiast najmniej w 2010 r. (9,93%).
Efektywnoæ stosowania dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci
w Urzêdzie Skarbowym w Elbl¹gu46
Lata

Tabela 17

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

Ogó³em postêpowañ

855

838

882

659

627

583

575

5 019

Dobrowolne poddanie siê
odpowiedzialnoci

41

61

62

59

50

14

18

305

Pozosta³e postêpowania

814

777

820

600

577

569

557

4 714

W przypadku elbl¹skiego urzêdu skarbowego liczba postêpowañ, w których
przeprowadzono negocjacje w sprawie udzielenia zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci, wynios³a rednio 6,07% wszystkich postêpowañ przeprowadzonych w tym urzêdzie na przestrzeni badanego okresu. Stanowi to
znacznie mniejsz¹ liczbê ni¿ we wskazanych wczeniej danych z Urzêdu Skarbowego w Olsztynie. Najwiêcej postêpowañ w tego rodzaju przeprowadzono
w 2007 r. (8,95% wszystkich postêpowañ), natomiast najmniej w 2009 r. (2,40%).
Efektywnoæ stosowania dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci
w Urzêdzie Skarbowym w Bartoszycach47
Lata

Tabela 18

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

Ogó³em postêpowañ

455

425

333

232

266

259

266

2 236

Dobrowolne poddanie siê
odpowiedzialnoci

54

38

38

32

52

42

23

279

Pozosta³e postêpowania

401

387

295

200

214

217

243

1 957

46
Liczba wniosków o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci rozpatrzonych przez Urz¹d
Skarbowy w Elbl¹gu w latach 20042010 na tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ karnych skarbowych. Dane uzyskane na podstawie informacji otrzymanej z komórki ds. karnych skarbowych Warmiñsko-Mazurskiego Urzêdu Skarbowego w Elbl¹gu.
47
Liczba wniosków o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci rozpatrzonych przez Urz¹d
Skarbowy w Bartoszycach w latach 20042010 na tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ
karnych skarbowych. Dane uzyskane na podstawie informacji otrzymanej z komórki ds. karnych
skarbowych Urzêdu Skarbowego w Bartoszycach.
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W przypadku bartoszyckiego urzêdu skarbowego liczba postêpowañ, w których przeprowadzono negocjacje w sprawie udzielenia zgody na dobrowolne
poddanie siê odpowiedzialnoci wynios³a rednio 12,47% wszystkich postêpowañ przeprowadzonych w tym urzêdzie na przestrzeni badanego okresu. Stanowi
to znacznie mniejsz¹ liczbê ni¿ w przypadku Urzêdu Skarbowego w Olsztynie,
ale wiêksz¹ ni¿ w Urzêdzie Skarbowym w Elbl¹gu. Najwiêcej postêpowañ tego
rodzaju przeprowadzono w 2008 r. (dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci
stanowi³o 19,54% wszystkich postêpowañ przeprowadzonych w powy¿szym
urzêdzie), natomiast najmniej w 2010 r. (8,64%).
Tabela 19
Efektywnoæ stosowania dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci stwierdzona
przez Izbê Celn¹ w Olsztynie48
Lata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

3 883

4 599

3 277

5 585

33 535

22 565

5 066

74 627

Dobrowolne poddanie siê
odpowiedzialnoci

b.d.

1 388

1 092

1 814

15 991

7 725

530

28 540

Pozosta³e postêpowania

b.d.

3 211

2 185

3 771

17 545

14 840

4 536

46 087

Ogó³em postêpowañ

Próba ustalenia liczby negocjacji w sprawach udzielenia zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci przeprowadzonych w Izbie Celnej
w Olsztynie sta³a siê niemo¿liwa, poniewa¿ dane te zosta³y zniszczone w organach podleg³ych izbie. Ustalaj¹c dane statystyczne za pozosta³e lata, ustalono, ¿e
liczba postêpowañ przeprowadzonych przez podleg³e organy wynios³a rednio
38,24% wszystkich postêpowañ, które przeprowadzono w tym urzêdzie na przestrzeni badanego okresu. Najwiêcej przypadków, w których przeprowadzono powy¿sze negocjacje, mia³o miejsce w 2008 r. (dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci stanowi³o 47,68% wszystkich postêpowañ stwierdzonych w tej izbie),
natomiast najmniej w 2010 r. (10,46%).
Sumuj¹c powy¿sze wyniki, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e na przestrzeni podanego
okresu badawczego rednia liczba negocjacji zwi¹zanych ze skierowaniem wniosku o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci wynios³a:
 Warmiñsko-Mazurski Urz¹d Skarbowy w Olsztynie  67,28%,
 Urz¹d Skarbowy w Olsztynie  14,96%,
 Urz¹d Skarbowy w Elbl¹gu  6,07%,
 Urz¹d Skarbowy w Bartoszycach  12,47%,
 Izba Celna w Olsztynie  38,24%.
48
Liczba wniosków o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci stwierdzonych przez Izbê
Celn¹ w Olsztynie w organach jej podleg³ych w latach 20042010 na tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ karnych skarbowych. Dane uzyskane na podstawie informacji otrzymanej
z Izby Celnej w Olsztynie.
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Najwiêcej spraw karnych skarbowych, w których dochodzi do przeprowadzenia negocjacji w zakresie dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci, podobnie jak w badaniach dotycz¹cych czynnego ¿alu skarbowego, odnotowano
w Warmiñsko-Mazurskim Urzêdzie Skarbowym. Taki stan rzeczy wynika ze
specyfiki urzêdu, zwi¹zanej z podmiotami obs³ugiwanymi przez ten organ,
tj. nastawienie na obs³ugê podmiotów gospodarczych, w których osoby odpowiedzialne za uiszczenie wymaganej nale¿noci podatkowej s¹ wykwalifikowanymi
pracownikami, maj¹cymi wiadomoæ przepisów prawnych zwi¹zanych z mo¿liwoci¹ zg³oszenia wniosku o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci, a tym
samym zachowania statusu osoby niekaranej, co ma istotne znaczenie dla ich
dalszej pracy zwi¹zanej ze wskazan¹ dzia³alnoci¹.
W przypadku pozosta³ych urzêdów skarbowych odsetek spraw karnych skarbowych, w których dochodzi do negocjacji, nie jest ju¿ tak wysoki (najmniej
spraw odnotowa³ Urz¹d Skarbowy w Elbl¹gu). Powodem mo¿e byæ fakt, ¿e znaczna wiêkszoæ postêpowañ karnych skarbowych dotyczy³a pope³nionych wykroczeñ
skarbowych, a te koñcz¹ siê przeprowadzeniem postêpowania mandatowego.
Dodatkowo nale¿y wskazaæ, ¿e w badanym okresie w organie tym nie wyst¹pi³a ¿adna odmowa dotycz¹ca wniosku o wszczêcie negocjacji w sprawie z³o¿enia do s¹du wniosku o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci.
Ponadto urzêdnicy komórek ds. karnych skarbowych wskazuj¹, ¿e sprawcy
czynów, wobec których wszczêto postêpowanie, czêsto nie stosuj¹ siê do wyznaczonych terminów wezwañ lub nie wp³acaj¹ terminowo wymaganej nale¿noci
publicznoprawnej, t³umacz¹c siê brakiem rodków finansowych, co skutkuje zakoñczeniem negocjacji i wszczêciem innego postêpowania karnego skarbowego.
Pracownicy komórki ds. karnych skarbowych Urzêdu Skarbowego w Olsztynie przyznaj¹, ¿e w przypadku pope³nienia przez sprawcê wykroczenia skarbowego czêsto sami proponuj¹ zakoñczenie postêpowania na³o¿eniem mandatu
karnego zamiast przeprowadzania negocjacji w sprawie dobrowolnego poddania
siê odpowiedzialnoci, argumentuj¹c to szybszym sposobem zakoñczenia postêpowania, satysfakcjonuj¹cym obie strony.
Uznaj¹c, ¿e etap negocjacyjny zosta³ spe³niony, finansowy organ postêpowania przygotowawczego sk³ada wniosek w celu rozpoznania przez s¹d rejonowy, który wydaje wyrok (przychylaj¹c siê do jego zawartoci) lub postanowienie
(odmawiaj¹c zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci).
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e s¹dy z regu³y przychylaj¹ siê do
wniosków o zgodê na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci, o ile spe³nione s¹ przes³anki zawarte w art. 17 § 1 k.k.s. Wyj¹tkowe przypadki dotycz¹ce
odmowy zezwolenia s¹ najczêciej zwi¹zane z sytuacjami, w których sprawca
dzia³a³ w warunkach recydywy49 lub okolicznoci pope³nienia czynu kwalifikuj¹
49
Zawsze przed wydaniem orzeczenia sêdziowie sk³adaj¹ zapytanie do Krajowego Rejestru
Karnego, czy sprawca ubiegaj¹cy siê o zezwolenie na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci
nie widnieje w ewidencji.
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dane przypadki do orzeczenia nadzwyczajnego obostrzenia kary. Analiza czynu
i okolicznoci pod wzglêdem zaistnienia przes³anek negatywnych z art. 17 § 2 k.k.s.
dokonywana jest zazwyczaj w fazie negocjacyjnej i sêdziowie zazwyczaj nie
analizowali szczegó³owo wniosku pod k¹tem wspomnianego artyku³u.
Badania w tej materii, przeprowadzone w latach 20052009 przez Sawickiego, objê³y nastêpuj¹ce s¹dy rejonowe: II i XII Wydzia³ Karny S¹du Rejonowego
dla Wroc³awia Fabrycznej, II i VII Wydzia³ Karny S¹du Rejonowego dla Wroc³awia Krzyków, II i V Wydzia³ Karny S¹du Rejonowego dla Wroc³awia ródmiecia. Ich autor wskazuje liczbê spraw s¹dowych zakoñczonych wyrokiem
w sprawie udzielenia zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci na
tle wszystkich spraw karnych skarbowych, którymi zajmowa³y siê wroc³awskie
s¹dy rejonowe. Na ich podstawie mo¿na zauwa¿yæ, ¿e na przestrzeni badanego
okresu udzia³ procentowy spraw dotycz¹cych dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci w ogólnej liczbie rozstrzygniêæ, jakie zapada³y w wydzia³ach karnych s¹dów rejonowych, wynosi³:
 S¹d Rejonowy dla Wroc³awia Fabrycznej  48,63%,
 S¹d Rejonowy dla Wroc³awia Krzyków  62,88%,
 S¹d Rejonowy dla Wroc³awia ródmiecia  76,23%.
Jak zauwa¿a autor badañ, wnioski o udzielenie zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci stanowi¹ dominuj¹cy rodzaj postêpowañ s¹dowych
w sprawach karnych skarbowych wroc³awskich s¹dów rejonowych. Jest to utrzymuj¹ca siê stale tendencja, która pozostaje na zbli¿onym, stosunkowo wysokim
poziomie50. T³umaczy siê to przede wszystkim du¿¹ tolerancj¹ sêdziów wobec
sprawców czynów zabronionych, którzy przychylaj¹ siê bardziej do tego znacznie odformalizowanego rodzaju postêpowania, co mo¿e wzbudzaæ usasadnione
obawy o rutynowe traktowanie ka¿dego przypadku czynu o charakterze karnym
skarbowym i tym samym obni¿on¹ obiektywnoæ wobec wniosków sk³adanych
przez finansowe organy postêpowania przygotowawczego w sprawie udzielenia
zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci51.
Badania przeprowadzone w warmiñsko-mazurskich s¹dach rejonowych
uwzglêdniaj¹ rozstrzygniêcia, które zapad³y w II i VII Wydziale Karnym S¹du
Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydziale Karnym S¹du Rejonowego w Elbl¹gu,
X Wydziale Grodzkim S¹du Rejonowego w Elbl¹gu oraz II Wydziale Karnym
S¹du Rejonowego w Lidzbarku Warmiñskim i obejmuj¹ okres badawczy za lata
20002010. Przedstawione dane statystyczne obejmuj¹ sprawy dotycz¹ce zarówno pope³nienia przestêpstw skarbowych, jak i wykroczeñ skarbowych, w których
zapad³y wyroki skazuj¹ce (tabele 2022).
50
Dane uzyskane na podstawie publikacji J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym..., s. 332336.
51
Dane uzyskane na podstawie publikacji J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym..., s. 332334.
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Tabela 20

Efektywnoæ stosowania dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci
w S¹dzie Rejonowym w Olsztynie52
Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

Dobrowolne
poddanie siê
odpowiedzialnoci

136

297

192

107

295

70

136

72

97

111

116

1 629

Pozosta³e
postêpowania

150

247

173

236

373

404

144

118

118

143

246

2 352

Razem

286

544

365

343

668

474

280

190

215

254

362

3 981

Dane zosta³y uzyskane ze statystyk sporz¹dzonych i udostêpnionych w sekretariatach II i VII Wydzia³u
Karnego.

Wed³ug danych zestawionych w powy¿szej tabeli przypadki, w których sêdziowie zdecydowali siê na udzielenie zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci, stanowi¹ rednio 40,91% wszystkich postêpowañ przeprowadzonych w olsztyñskim s¹dzie w zwi¹zku z pope³nieniem przestêpstwa skarbowego
lub wykroczenia skarbowego na przestrzeni badanego okresu. Najwiêcej postêpowañ przeprowadzonych w zwi¹zku z pope³nieniem przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego i zakoñczonych udzieleniem zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci mia³o miejsce w 2000 r. (47,55% wszystkich postêpowañ, które zosta³y przeprowadzone w II i VII Wydziale Karnym
S¹du Rejonowego w Olsztynie), za najmniej w 2005 r. (14,74% wszystkich
postêpowañ).
Tabela 21

Efektywnoæ stosowania dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci
w S¹dzie Rejonowym w Elbl¹gu53
Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005*

2006*

2007

2008*

2009*

2010

Razem

Dobrowolne
poddanie siê
odpowiedzialnoci

0

0

56

81

31

158

112

0

103

106

117

764

Pozosta³e
postêpowania

7

5

66

181

77

393

363

10

281

380

411

2 174

£¹cznie

7

5

122

262

108

551

475

10

384

486

528

2 938

Dane zosta³y uzyskane ze statystyk sporz¹dzonych i udostêpnionych w sekretariatach wydzia³ów.
Gwiazdk¹ (*) oznaczono dane pochodz¹ce z X Wydzia³u Grodzkiego.
52
Liczba wniosków o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci rozpatrzonych przez II i VII
Wydzia³ Karny S¹du Rejonowego w Olsztynie w latach 20002010 na tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ karnych skarbowych.
53
Liczba wniosków o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci rozpatrzonych przez VIII
Wydzia³ Karny S¹du Rejonowego w Elbl¹gu w latach 20002010 na tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ karnych skarbowych.
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Analiza danych statystycznych z powy¿szej tabeli wskazuje, ¿e liczba przypadków zakwalifikowanych jako udzielenie zgody na dobrowolne poddanie siê
odpowiedzialnoci stanowi rednio 26,0% wszystkich postêpowañ przeprowadzonych w powy¿szym s¹dzie na przestrzeni badanego okresu. Porównuj¹c te
ustalenia z wczeniej przeanalizowanymi danymi olsztyñskiego s¹du rejonowego, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w przypadku elbl¹skiego s¹du postêpowania w sprawie
udzielenia zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci nie stanowi¹
tak du¿ej liczby spraw, jak ma to miejsce w Olsztynie. Najwiêcej przypadków,
w których postêpowanie w zwi¹zku z pope³nieniem przestêpstwa skarbowego
lub wykroczenia skarbowego zakoñczy³o siê udzieleniem zgody na dobrowolne
poddanie siê odpowiedzialnoci, mia³o miejsce w 2002 r. (45,90% wszystkich
postêpowañ, które zosta³y przeprowadzone w VIII Wydziale Karnym oraz
X Wydziale Grodzkim S¹du Rejonowego w Elbl¹gu), najmniej w latach 2000,
2001 oraz 2007, gdy nie stwierdzono ¿adnego przypadku udzielenia zgody na
dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci.
Efektywnoæ stosowania dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci
w S¹dzie Rejonowym w Lidzbarku Warmiñskim54

Tabela 22

Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

Dobrowolne
poddanie siê
odpowiedzialnoci

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

84

68

35

45

36

95

67

430

Pozosta³e
postêpowania

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

13

53

74

73

74

137

149

573

£¹cznie

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

97

121

109

118

110

232

216

1003

Dane zosta³y uzyskane ze statystyk sporz¹dzonych i udostêpnionych w sekretariacie II Wydzia³u Karnego.

W lidzbarskim s¹dzie rejonowym liczba przypadków zakwalifikowanych
jako udzielenie zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci stanowi
rednio 42,87% wszystkich postêpowañ przeprowadzonych w tym s¹dzie na
przestrzeni badanego okresu. Porównuj¹c te ustalenia z przeanalizowanymi
wczeniej danymi olsztyñskiego s¹du rejonowego, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w przypadku lidzbarskiego s¹du liczba postêpowañ w sprawie udzielenia zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci nie jest tak du¿a jak ma to miejsce
w Olsztynie. Najwiêcej przypadków, w których postêpowania w zwi¹zku z pope³nieniem przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zakoñczy³o
54
Liczba wniosków o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci rozpatrzonych przez II Wydzia³ Karny S¹du Rejonowego w Lidzbarku Warmiñskim w latach 20002010 na tle ogólnej liczby
zarejestrowanych postêpowañ karnych skarbowych.
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siê udzieleniem zgody na dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci, mia³o
miejsce w 2004 r. (86,59%), najmniej w 2010 r. (31,01%).
Sumuj¹c powy¿sze wyniki, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e na przestrzeni podanego
okresu badawczego stosunek procentowy spraw dotycz¹cych dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci do innych rodzajów rozstrzygniêæ, jakie zapada³y
w wybranych wydzia³ach karnych s¹dów rejonowych, wynosi:
 Olsztyñski S¹d Rejonowy  40,91%,
 Elbl¹ski S¹d Rejonowy  26,0%,
 Lidzbarski S¹d Rejonowy  42,87%.
Postêpowania s¹dowe w sprawie o udzielenie wniosku o dobrowolne poddanie siê odpowiedzialnoci w olsztyñskim i lidzbarskim s¹dzie rejonowym stanowi¹ wiêkszoæ spraw zwi¹zanych z pope³nieniem przestêpstwa skarbowego
i wykroczenia skarbowego (ze wskazaniem na S¹d Rejonowy w Lidzbarku Warmiñskim). Najni¿szy wynik, zanotowany w elbl¹skim s¹dzie rejonowym, spowodowany jest faktem, ¿e znaczna wiêkszoæ spraw dotycz¹ca pope³nienia wykroczeñ skarbowych kierowana jest do postêpowania mandatowego, które jest
zwykle stosowane w tego typu sprawach.
Za zasadny mo¿na zatem uznaæ pogl¹d wyra¿ony przez Sawickiego na podstawie podobnie przeprowadzonych badañ dotycz¹cych s¹dowej czêci dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci o istnieniu tendencji do rutynowego
za³atwiania spraw karnych skarbowych. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e sprawcy
czynów zabronionych przez prawo karne skarbowe staraj¹ siê wykorzystywaæ tê
instytucjê, by w ten sposób ich odpowiedzialnoæ zwi¹zana z pope³nieniem przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zosta³a z³agodzona (dotyczy
to przede wszystkim braku stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Karnym
oraz odformalizowania postêpowania karnego skarbowego, a tym samym braku
obowi¹zku stawiania siê na rozprawach dotycz¹cych pope³nionego czynu).
W rozwa¿aniach na temat, czy instytucja dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci jest wykorzystywana w sposób wystarczaj¹cy, nale¿y zastanowiæ
siê nad stanem wiadomoci spo³ecznej zwi¹zanej z mo¿liwoci¹ korzystania
z tego rodzaju bezkarnoci po pope³nieniu przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Pomocne mog¹ byæ przy tym wyniki ankiety przeprowadzonej sporód petentów Urzêdu Skarbowego w Olszynie oraz Urzêdu Skarbowego
w Elbl¹gu. Na pytanie Czy korzysta³ Pan/Pani z dobrowolnego poddania siê
odpowiedzialnoci tylko 1 osoba odpowiedzia³a twierdz¹co (podobnie jak
w odniesieniu do czynnego ¿alu skarbowego), 159 osób nie korzysta³o z tej
instytucji (80,71% osób bior¹cych udzia³ w ankiecie), za 36 nie zna³o takiego
pojêcia (18,27%). Odpowiedzi nie udzieli³a 1 osoba.
Porównuj¹c te wyniki z odpowiedziami dotycz¹cymi czynnego ¿alu skarbowego, zaobserwowaæ mo¿na nieznacznie wy¿szy odsetek osób, które nie znaj¹
tej instytucji. Mimo wszystko jednak odsetek osób nieznaj¹cych zasad zwi¹zanych
129

ze stosowaniem dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci nie powinien
niepokoiæ w kontekcie rozwa¿añ o wystarczaj¹cym wykorzystaniu tej instytucji
w praktyce.
Powodem takiego twierdzenia mo¿e byæ fakt, ¿e w przeciwieñstwie do wymogów warunkuj¹cych mo¿liwoæ skorzystania z instytucji czynnego ¿alu
sprawcy przestêpstw skarbowych oraz wykroczeñ skarbowych s¹ informowani
o mo¿liwoci skorzystania z tej instytucji na samym pocz¹tku postêpowania,
dlatego te¿ wybór formy, w jakiej zostanie zakoñczone postêpowanie, jest (przynajmniej w wiêkszoci spraw zwi¹zanych z pope³nieniem wykroczenia skarbowego) efektem wolnej woli sprawcy, a nie obowi¹zku procesowego wynikaj¹cego z przepisów kodeksu karnego skarbowego. Dodatkowo, jak wskazywali
pracownicy komórek ds. karnych skarbowych, je¿eli sprawcy przestêpstw skarbowych maj¹ tak¹ mo¿liwoæ, bardzo chêtnie sk³adaj¹ wniosek o dobrowolne
poddanie siê odpowiedzialnoci.
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Rozdzia³ 5

ODST¥PIENIE
OD WYMIERZENIA KARY SPRAWCY
5.1. Uwagi ogólne

Mimo ¿e odst¹pienie od wymierzenia kary zaistnia³o pod t¹ nazw¹ w przepi-

sach karnych skarbowych doæ póno w stosunku do instytucji wczeniej omawianych, bo dopiero w ustawie karnej skarbowej z 1971 r., by³a jednak obecna
równie¿ we wczeniejszych uregulowaniach  jako s¹dowe uwolnienie od
kary lub te¿ sêdziowskie uwolnienie od kary1.
Jak zauwa¿a Piotr Gensikowski, zaistnienie tej specyficznej instytucji by³o
wynikiem du¿ej krytyki obowi¹zuj¹cego prawa ³aski przys³uguj¹cego w³adcy,
uznaj¹cej j¹ za przejaw samowoli królewskiej. Wysuniêto wiêc postulat
o przeniesienie tego przywileju na rzecz s¹dów, jako organów bardziej kompetentnych w tej materii i lepiej znaj¹cych specyfikê spraw, których mia³oby dotyczyæ u³askawienie2.
Na grunt prawa karnego skarbowego instytucja ta zosta³a wprowadzona na
podstawie subsydiarnego stosowania dwóch przepisów kodeksu karnego z 1932 r.,
dotycz¹cych przekroczenia granic obrony koniecznej (art. 21 § 2 k.k. z 1932 r.)
oraz bezskutecznego pomocnictwa i pod¿egania (art. 29 § 2 k.k. z 1932 r.).
W kolejnych ustawach karnych skarbowych stosowano podobne rozwi¹zanie,
zachowuj¹c odwo³anie do stosownych przepisów kodeksu karnego3.
Jak ju¿ wspomniano, instytucjê odst¹pienia od wymierzenia kary sprawcy
wprowadzi³a do tej ga³êzi prawa dopiero ustawa karna skarbowa z 1971 r. Sposób odst¹pienia polega³ na rezygnacji z orzeczenia kary, pozostawiaj¹c jednak
mo¿liwoæ zastosowania kary dodatkowej (obecnie rodków karnych)4.
Jak zauwa¿a Marian Cielak, instytucja ta ma szczególny charakter jako
rodzaj orzeczonej wobec sprawcy sankcji, pomimo ¿e nie jest traktowana jako
1
J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym,
Wroc³aw 2011, s. 279.
2
P. Gensikowski, Odst¹pienie od wymierzenia kary w polskim prawie karnym, Warszawa
2011, s. 17.
3
Z. Siwik, Odst¹pienie od wymierzenia kary w prawie karnym skarbowym, Palestra 1980,
nr 10, s. 59.
4
B. Koch, Ustawa karna skarbowa. Zestawienie porównawcze przepisów ustawy karnej skarbowej z dnia 26 padziernika 1971 r. i ustawy karnej skarbowej z dnia 13 kwietnia 1960 r., Palestra 1972, nr 4, s. 24.
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kara, bowiem jej stosowanie prowadzi do formalnego skazania sprawcy w postaci
wydanego wyroku, w którym nie neguje siê winy sprawcy za pope³nienie zarzucanego czynu. Stawowi to dowód na zawodnoæ interpretacji czysto semantycznej5.
Podobnego zdania jest Edward Skrêtowicz, który dodaje, ¿e wyrok w sprawie dotycz¹cej odst¹pienia od wymierzenia kary formalnie nie jest uniewinnieniem ani u³askawieniem, skoro rezygnuje siê w nim jedynie z jednostkowego
wymiaru kary, a pozostawia mo¿liwoæ zastosowania kary dodatkowej (obecnie
rodka karnego)6.
Powy¿sze twierdzenia jednoznacznie wskazuj¹, ¿e instytucji odst¹pienia od
wymierzenia kary sprawcy nie mo¿na traktowaæ jako umo¿liwienie sprawcy zakoñczenia postêpowania z ca³kowitym brakiem odpowiedzialnoci, mo¿na nawet
zauwa¿yæ, ¿e w przeciwieñstwie do pozosta³ych instytucji zaniechania ukarania
sprawcy jest to instytucja najbardziej dotkliwa dla sprawcy, poniewa¿ w tym
przypadku dochodzi do formalnego skazania i wraz ze wszystkimi konsekwencjami (m.in. podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego)7.

5.2. Fakultatywnoæ stosowania odst¹pienia od wymierzenia
kary sprawcy

W niektórych opracowaniach odst¹pienie od wymierzenia kary nazywane jest
równie¿ szczególnym przypadkiem s¹dowego prawa ³aski. Niestety, nijak ma siê
to do królewskiego prawa ³aski znanego z historycznych zapisów, poniewa¿ we
wspó³czesnym rozwi¹zaniu dochodzi do specyficznej formy skazania. Okrelenie s¹dowy wskazuje, ¿e to w³anie ta instytucja decyduje (na podstawie
stopnia winy sprawcy), czy odst¹pienie obejmowaæ ma karê i rodek karny czy
tylko karê8.
Mo¿na równie¿ spotkaæ opinie negatywnie odnosz¹ce siê do instytucji odst¹pienia od wymierzenia kary, czego przyk³adem mo¿e byæ pogl¹d Kazimierza
Postulskiego, uznaj¹cy brak usankcjonowania sprawcy chocia¿by kar¹ grzywny
za przyk³ad zaprzeczenia istoty i celu kary9.
M. Cielak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujêcia, Warszawa 1995, s. 484.
E. Skrêtowicz, Odst¹pienie od wymierzenia kary jako postaæ skazania, NP 1980, nr 6, s. 7880.
Por. te¿: J. Majewski, Glosa do wyroku SN z 4.XI.1999 r. WKN 38/99, PiP 2001, nr 1, s. 109112;
R.A. Stefañski, Glosa do wyroku SN z 30.X.1996 r. V KKN 83/96, WPP 1997, nr 1, s. 124127;
P. Gensikowski, Glosa do wyroku SA w Bia³ymstoku z 24.02.2004 r. II Aka 12/04, PS 2006, nr 1112,
s. 334341.
7
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 172.
8
Zob. P. Gensikowski, Aktualne problemy odst¹pienia od wymierzenia kary jako klauzuli generalnej (art. 59 k.k.), PS 2009, nr 78, s. 145159.
9
K. Postulski, Umorzenie grzywny i innych nale¿noci s¹dowych, Prok. i Praw. 2014, nr 5,
s. 6082.
5
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Zanim jednak stwierdzone zostanie istnienie podstaw do zastosowania tej
instytucji, s¹d  zdaniem Wojciecha Michalskiego  musi rozwa¿yæ mo¿liwoci
pos³u¿enia siê innymi formami degresji karania, np. nadzwyczajnym z³agodzeniem kary, co ma zapobiec uznawaniu odst¹pienia od ukarania za najprostszy czy
naj³atwiejszy rodek mo¿liwy do zastosowania10.
Mo¿na wiêc stwierdziæ, ¿e istot¹ odst¹pienia od wymierzenia kary jest sam
fakt napiêtnowania sprawcy poprzez jego skazanie, a tym samym uznanie go
winnym zarzucanego czynu, któr¹ Janusz Sawicki okrela jako publicznie orzeczona nagana na³o¿ona na sprawcê11. Natomiast wyrok zapad³y w postêpowaniu karnym skarbowym, w którym zastosowano powy¿sz¹ instytucjê, jest wi¹¿¹cy zarówno dla organów karnych, jak i cywilnych czy administracyjnych12. Co
ciekawe, je¿eli po uprawomocnieniu siê odst¹pienia od ukarania sprawca ponownie pope³ni czyn zabroniony, wyrok zapad³y w powy¿szym postêpowaniu
nie stanowi podstawy do rozpatrywania dzia³ania sprawcy w ramach recydywy
skarbowej. Jego zatarcie nastêpuje po up³ywie roku od daty wydania prawomocnego orzeczenia lub wykonania orzeczonych rodków karnych.
Wynika to z ustawowego wymogu dotycz¹cego recydywy skarbowej (art. 37
§ 1 pkt 4 k.k.s.), zgodnie z którym na sprawcê oprócz skazania za dany czyn
musi zostaæ na³o¿ona kara w postaci kary grzywny w wysokoci co najmniej
120 stawek dziennych, co najmniej szeciu miesiêcy pozbawienia wolnoci lub
szeciu miesiêcy kary ograniczenia wolnoci. Skoro ustawodawca w instytucji
odst¹pienia od wymierzenia kary zrezygnowa³ z mo¿liwoci zastosowania powy¿szych sankcji, pomimo ponownego pope³nienia tego samego przestêpstwa
lub podobnego, nie mo¿na uznaæ takiego zachowania za dzia³anie w warunkach
recydywy skarbowej13.
Zgodnie z za³o¿eniami wskazanymi w art. 19 k.k.s. s¹d mo¿e zastosowaæ tê
instytucjê w przypadku:
1) przestêpstwa skarbowego zagro¿onego kar¹ pozbawienia wolnoci do
trzech lat lub kar¹ ³agodniejsz¹, gdy stopieñ spo³ecznej szkodliwoci konkretnego czynu nie jest znaczny oraz gdy nie ma przes³anek kwalifikuj¹cych czyn do
zastosowania art. 37 § 1 lub art. 38 § 2 k.k.s.,
2) wykroczenia skarbowego, gdy charakter i okolicznoci pope³nionego wykroczenia skarbowego, warunki i w³aciwoci osobiste sprawcy oraz jego zachowanie po pope³nieniu czynu zas³uguj¹ na szczególne uwzglêdnienie,
W. Michalski, Wychowawcza funkcja s¹du w postêpowaniu karnym, Warszawa 1976, s. 115.
J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym..., s. 276.
12
Zob. Z. Siwik, Odst¹pienie od wymierzenia kary w prawie karnym skarbowym..., s. 5867. Por.
E. Skrêtowicz, Odst¹pienie od wymierzenia kary jako postaæ skazania..., s. 7881.
13
A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Zaniechanie ukarania sprawcy przestêpstwa skarbowego,
Warszawa 2003, s. 59.
10
11
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3) okolicznoci okrelonych w innych artyku³ach kodeksu karnego skarbowego, przewiduj¹cych mo¿liwoæ odst¹pienia od wymierzenia kary, czyli:
 je¿eli sprawca wykroczenia dzia³a³ w usprawiedliwionym b³êdnym przekonaniu co do okolicznoci wy³¹czaj¹cych bezprawnoæ czynu (art. 10 § 5 k.k.s.),
 je¿eli sprawca przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego
dzia³a³ w warunkach ograniczonej poczytalnoci (art. 11 § 2 i 3 k.k.s.)14,
 w przypadku wspó³sprawcy, którego nie dotyczy tzw. okolicznoæ osobista sprawcy (art. 20 § 3 k.k.s. w zw. z art. 21 § 3 k.k.),
 w przypadku pod¿egacza lub pomocnika, gdy sprawca czynu nawet nie
usi³owa³ dokonaæ czynu zabronionego (art. 20 § 2 k.k.s. w zw. z art. 22 § 2 k.k.),
 w sytuacji tzw. usi³owania nieudolnego (art. 21 § 3 k.k.s. w zw. z art. 14
§ 2 k.k.),
 jako jedna z form zastosowania nadzwyczajnego z³agodzenia kary (art. 36
§ 1 pkt 2 k.k.s.),
 wobec podatnika, który zosta³ poci¹gniêty do odpowiedzialnoci za wykroczenie skarbowe polegaj¹ce na uporczywym niep³aceniu podatku w terminie,
je¿eli przed wszczêciem postêpowania w tej sprawie uici³ ca³¹ wymagan¹ nale¿noæ publicznoprawn¹ (art. 57 § 2 k.k.s.),
 wobec p³atnika lub inkasenta, który zosta³ poci¹gniêty do odpowiedzialnoci za przestêpstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe polegaj¹ce na niewp³aceniu pobranego podatku na rzecz w³aciwego organu, je¿eli przed wszczêciem postêpowania w tej sprawie uici³ ca³¹ wymagan¹ nale¿noæ
publicznoprawn¹ na rzecz w³aciwego organu (art. 77 § 4 i 5 k.k.s.)15.
Jak wynika z badañ przeprowadzonych w wybranych s¹dach rejonowych,
podstawowym warunkiem skorzystania z tej instytucji jest uiszczenie przez
sprawcê wymaganej nale¿noci publicznoprawnej (je¿eli czyn zabroniony dotyczy takiego uszczuplenia), co równie¿ wynika z obostrzeñ zawartych w przepisach okrelaj¹cych mo¿liwoæ zastosowania tej instytucji.
Wymóg uiszczenia wymaganej nale¿noci publicznoprawnej w okrelonych
przypadkach jest przyk³adem d¹¿enia do spe³nienia podstawowego celu, jaki
przywieca stosowaniu sankcji wobec sprawcy, czyli wype³nieniu uszczerbku
powsta³ego na skutek pope³nienia czynu zabronionego. Natomiast odst¹pienie od
wymierzenia kary jest przyk³adem postêpowania, w którym to wype³nienie
uszczerbku nastêpuje jeszcze przed wydaniem wyroku w sprawie16.
Zob. S. Pikulski, M. Szwejkowska, Wspó³czesne wykorzystanie wiedzy z zakresu psychiatrii
i psychologii na potrzeby stosowania internacji psychiatrycznej [w:] A. Adamski, J. Bojarski,
P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Ksiêga Jubileuszowa ku czci prof. M. Filara, t. II, Toruñ 2012,
s. 5874.
15
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe,
Warszawa 2011, s. 166.
16
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe..., s. 173.
14
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Odst¹pienie od wymierzenia kary jest instytucj¹ o charakterze wy³¹cznie
fakultatywnym, tym samym uznaniowoæ skorzystania z powy¿szych rozwi¹zañ
zale¿y tylko od decyzji s¹du rozpatruj¹cego dan¹ sprawê. Podobne rozwi¹zanie
wzglêdem tej instytucji ma miejsce w prawie karnym powszechnym, gdzie okrelone jest zarówno w przepisach czêci ogólnej (art. 14 § 2, art. 22 § 2, art. 25
§ 2, art. 26 § 3, art. 26 § 3 w zw. z art. 5, 60 § 7, art. 61 § 1 w zw. z art. 60
§ 3 k.k.,) jak i czêci szczególnej (m.in. art. 216 § 3, art. 217 § 2, art. 233 § 5,
art. 239 § 3 k.k.).
Zastosowanie tej formy degresji karania w prawie karnym powszechnym
dopuszczaj¹ tak¿e przepisy kodeksu postêpowania karnego (art. 343 § 1 k.p.k.)
 w przypadku wydania wyroku skazuj¹cego przez s¹d (w trybie konsensualnym) na wniosek prokuratora (uzgodniony z oskar¿onym), je¿eli pope³niony
czyn zagro¿ony jest kar¹ nieprzekraczaj¹c¹ piêciu lat pozbawienia wolnoci.
W prawie karnym powszechnym, podobnie jak w prawie karnym skarbowym, odst¹pienie od wymierzenia kary mo¿e byæ przejawem nadzwyczajnego
z³agodzenia kary. Artyku³ 60 § 7 k.k. jest jedynym przyk³adem obligatoryjnego
zastosowanie odst¹pienia od wymierzenia kary w tej ga³êzi prawa17. Dodaæ jeszcze nale¿y, ¿e przepisu kodeksu karnego wy³¹czaj¹ mo¿liwoæ zastosowania
odst¹pienia od wymierzenia kary w stosunku do sprawców wystêpków o charakterze chuligañskim. Natomiast w kodeksie wykroczeñ warunkiem zastosowania
tej instytucji jest ustalenie, czy w danym przypadku istniej¹ okolicznoci lub te¿
warunki osobiste sprawcy zas³uguj¹ce na szczególne uwzglêdnienie (art. 39 § 1 k.w.)
lub czy sprawca wykroczenia w czasie pope³nienia czynu dzia³a³ w stanie poczytalnoci ograniczonej (art. 17 § 2 k.w.)18. Tym samym odst¹pienie od ukarania
sprawcy wystêpuj¹ce w prawie wykroczeñ stanowi najbardziej uznaniowy przyk³ad zastosowania tej instytucji sporód wszystkich trzech przedstawionych ga³êzi prawa karnego19.
Podobna fakultatywnoæ wystêpuje w przypadku orzekania wyroku o zupe³nym odst¹pieniu zarówno od wymierzenia kary, jak i rodka karnego. Mo¿liwoæ
podejmowania decyzji o zastosowaniu rodka karnego b¹d ca³kowitej rezygnacji z jego zastosowania (art. 19 § 3 k.k.s.) ustawodawca pozostawi³ w wy³¹cznej
gestii s¹du rozpatruj¹cego dan¹ sprawê. Wydanie wyroku kad³ubowego jest obligatoryjne jedynie w sytuacji, gdy wymagane jest zastosowanie rodka karnego
w postaci przepadku przedmiotów, których wytwarzanie, posiadanie, obrót, przewóz, przenoszenie lub przesy³anie jest zabronione (29 § 4 k.k.s. w zw. z art. 19
§ 3 k.k.s.).
W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Czêæ ogólna, Kraków 2010, s. 539.
M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeñ. Komentarz, Warszawa 2006, s. 290291.
19
Zob. K. Szczechowicz, B. Or³owska-Zieliñska, R. Dziembowski, Kontrowersje w aspekcie
spójnoci prawa karnego i prawa wykroczeñ, Przegl¹d Policyjny 2011, nr 2, s. 150153.
17
18
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Powy¿sze przypadki stosowania odst¹pienia od wymierzenia kary okrela
siê w literaturze jako:
 zupe³ne odst¹pienie od wymierzenia kary i rodków karnych  polegaj¹ce
na odst¹pieniu od wymierzenia kary wobec sprawcy, jak i rezygnacji z zastosowania rodka karnego,
 niezupe³ne odst¹pienie od wymierzenia kary  polegaj¹ce na odst¹pieniu
od wymierzenia kary wobec sprawcy, przy jednoczesnym orzeczeniu wobec niego jednego lub kilku rodków karnych, które przejmuj¹ rolê kary orzekanej
w zwyk³ych wyrokach skazuj¹cych.
W przypadku zupe³nego odst¹pienia od wymierzenia kary i rodka karnego
uznaje siê, ¿e funkcja i cele kary, które mia³y zostaæ zrealizowane poprzez skazanie sprawcy czynu zabronionego, osi¹gane zostaj¹ przez sam fakt skazania
sprawcy, co ustawodawca w art. 19 § 3 k.k.s. oddaje ca³kowicie ocenie s¹du.
Warto zauwa¿yæ, ¿e zupe³ne odst¹pienie od kary i rodka karnego jest mo¿liwe nawet w sytuacji, gdy przepis ustawy nakazuje ich zastosowanie, np.
w sytuacji istnienia obowi¹zku przepadku przedmiotów, które zosta³y u¿yte do
pope³nienia czynu zabronionego (poza wyj¹tkiem, o którym by³a mowa wczeniej)20. W tej materii ustawodawca pozostawi³ s¹dom ca³kowit¹ swobodê, które
podejmuj¹ decyzjê na podstawie ustaleñ wynikaj¹cych z przeprowadzonej rozprawy s¹dowej, pozostawiaj¹c jako jedyne piêtno wobec sprawcy sam fakt skazania.
Jak zauwa¿a Janusz Sawicki, powy¿sze rozwi¹zanie pozwala na wprowadzenie pewnej fikcji prawnej, bowiem wpis o skazaniu z zastosowaniem odst¹pienia od wymierzenia kary sprawcy, dokonywany w Krajowym Rejestrze Karnym, ulega zatarciu po up³ywie roku od chwili wydania prawomocnego
orzeczenia. Dziêki temu osoba, wobec której zastosowano zatarcie skazania,
mo¿e stwierdzaæ, ¿e jest osob¹ niekaran¹, a s¹dy nie mog¹ powo³ywaæ siê na
poprzedni wyrok, chocia¿ w powszechnej opinii spo³ecznej ta osoba ci¹gle jest
uwa¿ana za osobê skazan¹ za pope³nienie czynu zabronionego21.
Natomiast niezupe³ne odst¹pienie od wymierzenia kary pozwala na zastosowanie wielu rodków karnych, które (jak zosta³o to stwierdzone wczeniej) maj¹
w takiej sytuacji realizowaæ funkcje i cele wype³niane zazwyczaj przez orzekan¹
karê. W przypadku sprawcy przestêpstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego przepisy karne skarbowe umo¿liwiaj¹ zastosowanie rodków karnych w postaci przepadku przedmiotów (art. 20 § 2 pkt 2 k.k.s.) lub ci¹gniêcia równowartoci pieniê¿nej przepadku przedmiotów (art. 20 § 2 pkt 3 k.k.s.).
20

s. 167.

V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe...,

21
J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym..., s. 302303.
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Wobec sprawcy przestêpstwa skarbowego oprócz wymienionych rodków
mo¿liwe jest zastosowanie rodków karnych takich, jak:
 przepadek korzyci maj¹tkowej (art. 20 § 2 pkt 4 k.k.s.),
 ci¹gniêcie równowartoci pieniê¿nej przepadku przedmiotów (art. 20
§ 2 pkt 4a k.k.s.),
 zakaz prowadzenia okrelonej dzia³alnoci gospodarczej, wykonywania okrelonego zawodu lub zajmowania okrelonego stanowiska (art. 20
§ 2 pkt 5 k.k.s.),
 podanie wyroku do publicznej wiadomoci (art. 20 § 2 pkt 6 k.k.s.).
Jak zauwa¿a Sawicki, mo¿liwoæ zastosowania wobec sprawców przestêpstw skarbowych rodków karnych w postaci przepadku korzyci maj¹tkowej
lub równowartoci pieniê¿nej przepadku korzyci maj¹tkowej umo¿liwi³a nowelizacja przepisów karnych skarbowych z dnia 28 lipca 2005 r.22 Dotyczy to tak¿e
sprawców nieobecnych na rozprawie. W sytuacji, gdy sprawca czynu zabronionego stale przebywa za granic¹ lub nie mo¿na ustaliæ jego miejsca pobytu
czy zamieszkania, zastosowanie odst¹pienia od wymierzenia kary wydaje siê byæ
najrozs¹dniejszym rozwi¹zaniem z uwagi na potrzebê wype³nienia kompensacyjnych potrzeb stawianych wobec procesu karnego skarbowego, zw³aszcza
je¿eli istnieje mo¿liwoæ orzeczenia rodka karnego w postaci przepadku przedmiotów.
Powy¿sze rozwi¹zanie, zdaniem Violetty Konarskiej-Wrzosek, Tomasza
Oczkowskiego oraz Jerzego Skorupki, ma wy³¹cznie pragmatyczny charakter,
poniewa¿ ewentualne orzeczenie kary wobec nieobecnego sprawcy mog³oby pozostaæ orzeczeniem martwym z nik³¹ szans¹ jego wykonalnoci, stanowi¹c tym
samym przyk³ad bezsilnoci organu procesowego wobec sprawcy i pope³nionego
czynu zabronionego23.
Jak zauwa¿aj¹ Tomasz Grzegorczyk oraz Arnold Gubiñski, uznanie niskiej
szkodliwoci czynu stanowi okolicznoæ wy³¹czaj¹c¹ odpowiedzialnoæ karn¹
sprawcy, natomiast odst¹pienie od wymierzenia kary uwarunkowane jest wzglêdami celowoci. Wartociowaniu podlega zatem sama potrzeba zastosowania
rodka karnego, a podstawa do takiego dzia³ania jest znacznie szersza ni¿
w przypadku oceny stopnia spo³ecznej szkodliwoci czynu24.

22
23

s. 167.
24

Ibidem, s. 300.
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe...,
T. Grzegorczyk, A. Gubiñski, Prawo wykroczeñ, Warszawa 1996, s. 176.
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5.3. Funkcjonowanie instytucji odst¹pienia od wymierzenia
kary sprawcy

Jak wspomniano, instytucja odst¹pienia od wymierzenia kary jest przyk³adem
zastosowania zaniechania ukarania sprawcy na etapie postêpowania s¹dowego,
w przeciwieñstwie do czynnego ¿alu, który odbywa siê wy³¹cznie na etapie
finansowych i niefinansowych organów postêpowania przygotowawczego. S¹d
rozpoznaj¹cy dan¹ sprawê decyduje, czy skorzysta z mo¿liwoci zastosowania
tej instytucji czy innych rozwi¹zañ procesowych.
Odst¹pienie od wymierzenia kary by³o równie¿ przedmiotem badañ Sawickiego, który analizowa³ zakres wykorzystania tej instytucji w latach 20052009
w wybranych s¹dach rejonowych orzekaj¹cych na terenie Wroc³awia, czyli:
II i XII Wydziale Karnym S¹du Rejonowego dla Wroc³awia Fabrycznej, II i VII
Wydziale Karnym S¹du Rejonowego dla Wroc³awia Krzyków, II i V Wydzia³
Karny S¹du Rejonowego dla Wroc³awia ródmiecia. Autor wskazuje, ile spraw
s¹dowych zakoñczy³o siê odst¹pieniem od wymierzenia kary na tle wszystkich
spraw karnych skarbowych, którymi zajmowa³y siê wroc³awskie s¹dy rejonowe25.
Analizuj¹c uzyskane wyniki, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e na przestrzeni podanego
okresu badawczego stosunek procentowy spraw dotycz¹cych odst¹pienia od wymierzenia kary do innych rodzajów rozstrzygniêæ, jakie zapada³y w Wydzia³ach
Karnych S¹dów Rejonowych, wynosi:
 S¹d Rejonowy dla Wroc³awia Fabrycznej  0,35%,
 S¹d Rejonowy dla Wroc³awia Krzyków  0,65%,
 S¹d Rejonowy dla Wroc³awia ródmiecia  1,76%.
Jak zauwa¿a autor badañ, zastosowanie odst¹pienia od wymierzenia kary ma
wrêcz symboliczny wymiar i nie jest czêstym narzêdziem w pracy sêdziów.
Wroc³awscy sêdziowie uznaj¹ je za bardzo szczególn¹ na tle innych form zaniechania ukarania sprawcy, która stosowana jest tylko w wyj¹tkowych sprawach.
Sawicki uznaje równie¿, ¿e odst¹pienie od ukarania sprawcy ma bardziej
charakter wentyla bezpieczeñstwa i stosowane jest tylko w przypadkach,
w których dochodzi do skazania z czysto formalnego punktu widzenia, gdy zastosowanie kary mog³oby zostaæ odebrane jako przejaw nadmiernego sformalizowania s¹dów czy ich bezdusznoci. Autor badañ podkrela równie¿, ¿e wiêkszoæ przypadków zastosowania odst¹pienia od wymierzenia kary koñczy³o siê
zastosowaniem rodka karnego w postaci przepadku przedmiotów, a sprawcy
byli czêsto dodatkowo zobowi¹zani do poniesienia kosztów wynagrodzenia
obroñcy, a jednoczenie zwalniani z kosztów postêpowania26.
25
Dane uzyskane na podstawie publikacji J. Sawicki, Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym..., s. 339342.
26
Ibidem, s. 339340.
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Badania przeprowadzone w warmiñsko-mazurskich s¹dach rejonowych
obejmuj¹ rozstrzygniêcia, które zapad³y w II i VII Wydziale Karnym S¹du Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydziale Karnym S¹du Rejonowego w Elbl¹gu,
X Wydziale Grodzkim S¹du Rejonowego w Elbl¹gu oraz II Wydziale Karnym
S¹du Rejonowego w Lidzbarku Warmiñskim w latach 20002010. Dane statystyczne zestawione w tabelach 2325 obejmuj¹ sprawy dotycz¹ce zarówno pope³nienia przestêpstw skarbowych, jak i wykroczeñ skarbowych, w których zapad³y wyroki skazuj¹ce.
Tabela 23
Efektywnoæ stosowania odst¹pienia od wymierzenia kary w S¹dzie Rejonowym w Olsztynie27
Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

Odst¹pienie od
wymierzenia kary

4

22

6

5

3

4

1

1

0

2

1

49

Pozosta³e
postêpowania

282

522

359

338

665

470

279

189

215

252

361

3932

Razem

286

544

365

343

668

474

280

190

215

254

362

3981

Dane zosta³y uzyskane ze statystyk sporz¹dzonych i udostêpnionych w sekretariatach wydzia³ów.

Przypadki, w których sêdziowie zdecydowali siê na odst¹pienie od wymierzenia kary, stanowi¹ rednio 1,23% wszystkich postêpowañ przeprowadzonych
w II i VII wydziale karnym olsztyñskiego s¹du rejonowego w zwi¹zku z pope³nieniem przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego na przestrzeni
badanego okresu. Najwiêcej postêpowañ zakoñczonych odst¹pieniem od wymierzenia kary mia³o miejsce w 2001 r. (4,04% postêpowañ), najmniej, bo ani jeden,
w 2008 r. (0,00%).
Tabela 24
Efektywnoæ stosowania odst¹pienia od wymierzenia kary w S¹dzie Rejonowym w Elbl¹gu28
Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005*

2006*

2007

2008*

2009*

2010

Razem

Odst¹pienie od
wymierzenia kary

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3

1

5

Pozosta³e
postêpowania

7

5

122

262

108

550

475

10

384

483

527

2933

Razem

7

5

122

262

108

551

475

10

384

486

528

2938

Dane zosta³y uzyskane ze statystyk sporz¹dzonych i udostêpnionych w sekretariatach wydzia³ów.
Gwiazdk¹ (*) oznaczono dane pochodz¹ce z X Wydzia³u Grodzkiego.
27
Liczba postêpowañ, w których stwierdzono podstawê do odst¹pienia od wymierzenia kary,
przeprowadzonych w II i VII Wydziale Karnym S¹du Rejonowego w Olsztynie w latach 20002010
na tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ karnych skarbowych.
28
Liczba postêpowañ, w których stwierdzono podstawê do odst¹pienia od wymierzenia kary,
przeprowadzonych w VIII Wydziale Karnym S¹du Rejonowego w Elbl¹gu w latach 20002010 na
tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ karnych skarbowych.
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Analiza danych wskazuje, ¿e liczba przypadków zakwalifikowanych jako
odst¹pienie od wymierzenia kary stanowi rednio 0,17% wszystkich postêpowañ
przeprowadzonych w elbl¹skim s¹dzie rejonowym na przestrzeni badanego okresu. Porównuj¹c te ustalenia z wczeniej przeanalizowanymi danymi, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w przypadku elbl¹skiego s¹du liczba postêpowañ, w których sêdziowie zdecydowali siê na odst¹pienie od wymierzenia kary, ma charakter
marginalny oraz jest nieznacznie ni¿sza od danych z Olsztynie. Najwiêcej przypadków, w których postêpowania w zwi¹zku z pope³nieniem przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zakoñczy³o siê odst¹pieniem od wymierzenia kary, mia³o miejsce w 2009 r. (0,61% wszystkich postêpowañ), za najmniej
w latach 20002004, 20062008, gdy nie stwierdzono ¿adnego przypadku odst¹pienia od wymierzenia kary (0,00%).
Tabela 25

Efektywnoæ stosowania odst¹pienia od wymierzenia kary
w S¹dzie Rejonowym w Lidzbarku Warmiñskim29
Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

Odst¹pienie od
wymierzenia kary

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozosta³e
postêpowania

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

97

121

109

118

110

232

216

1003

Razem

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

97

121

109

118

110

232

216

1003

Dane zosta³y uzyskane ze statystyk sporz¹dzonych i udostêpnionych w sekretariacie wydzia³u.

Na podstawie danych zebranych w powy¿szej tabeli mo¿na zauwa¿yæ, ¿e na
przestrzeni badanego okresu nie stwierdzono ¿adnego przypadku odst¹pienia od
wymierzenia kary, co stanowi 0,00% wszystkich postêpowañ przeprowadzonych
w II wydziale karnym powy¿szego s¹du.
Jak wynika z powy¿szych danych, odsetek spraw zakoñczonych odst¹pieniem od wymierzenia kary wród innych rodzajów rozstrzygniêæ, jakie zapada³y
w wybranych wydzia³ach karnych s¹dów rejonowych, wynosi:
 S¹d Rejonowy w Olsztynie  1,23%,
 S¹d Rejonowy w Elbl¹gu  0,17%,
 S¹d Rejonowy w Lidzbarku Warmiñskim  0,00%.
Postêpowania s¹dowe w zakresie odst¹pienia od wymierzenia kary stanowi¹
zatem marginaln¹ liczbê spraw, w których zapad³y wyroki skazuj¹ce, podobnie
jak mia³o to miejsce w przypadku badañ Sawickiego. Przypadki, w których
sêdziowie orzekaj¹ winê sprawcy, jednoczenie odstêpuj¹c od egzekwowania
sankcji, nale¿¹ do wyj¹tków.
29
Liczba postêpowañ, w których stwierdzono podstawê do odst¹pienia od wymierzenia kary
przeprowadzonych w II Wydziale Karnym S¹du Rejonowego w Lidzbarku Warmiñskim w latach
20002010 na tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ karnych skarbowych.
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Na uwagê zas³uguj¹ orzeczenia zapad³e w lidzbarskim s¹dzie rejonowym,
gdzie na przestrzeni badanego okresu nie zapad³ ¿aden wyrok z wykorzystaniem
tej instytucji. Mo¿e to wiadczyæ o tym, ¿e wed³ug sêdziów lidzbarskiego wydzia³u karnego nie nast¹pi³a jeszcze w ich dzia³alnoci sytuacja na tyle wyj¹tkowa, by zdecydowaæ siê na odst¹pienie od wymierzenia kary. We wszystkich
badanych organach sêdziowie bardziej przychylali siê do zastosowania kad³ubowych wyroków przy zastosowaniu rodka karnego w postaci przepadków przedmiotów ni¿ zupe³nego odst¹pienia od wymierzenia kary.
Podobnie jak w przypadku badañ przeprowadzonych przez Sawickiego, tak¿e w ww. s¹dach wobec skazanych czêsto stosowano zwolnienia z kosztów
postêpowania s¹dowego ze wzglêdu na ich sytuacjê ekonomiczn¹.
Tak marginalne zastosowanie instytucji zaniechania ukarania sprawcy mo¿e
budziæ zaskoczenie i wymaga wyjanienia. Jak zosta³o to ju¿ stwierdzone, podstaw¹ do zastosowania odst¹pienia od wymierzenia kary jest uiszczenie przez
oskar¿onego wymaganej nale¿noci publicznoprawnej przed wydaniem wyroku
(art. 19 § 2 k.k.s.). W zwi¹zku z powy¿szym, je¿eli sprawca ma zamiar uiciæ
wymagan¹ nale¿noæ publicznoprawn¹ w zwi¹zku ze wszczêtym wobec niego
postêpowaniem karnym skarbowym, najczêciej robi to na etapie postêpowania
przygotowawczego, a takie zachowanie sprawcy najczêciej kwalifikowane jest
do zastosowania wobec niego dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci
(stosowane najczêciej w olsztyñskich finansowych organach postêpowania
przygotowawczego) lub postêpowania mandatowego (stosowane najczêciej wobec sprawców wykroczeñ w elbl¹skich finansowych organach postêpowania
przygotowawczego), co w definitywny sposób koñczy postêpowanie karne skarbowe wobec danego sprawcy, a tym samym uniemo¿liwia zastosowanie instytucji odst¹pienia od wymierzenia kary.
Wiêkszoæ tych nielicznych przypadków, w których dochodzi do zastosowania przez sêdziów odst¹pienia od wymierzenia kary, dotyczy osób nieobecnych
albo sprawców, którzy dopiero na etapie postêpowania s¹dowego uwiadomili
sobie wagê pope³nionego czynu zabronionego oraz konsekwencje, jakie to spowoduje w ich ¿yciu osobistym i zawodowym. W tym stwierdzeniu znajduje siê
wyt³umaczenie przyczyny tak marginalnego zastosowania tej instytucji, co zosta³o stwierdzone w wybranych wydzia³ach karnych warmiñsko-mazurskich s¹dów
rejonowych (o zasadnoci stosowania odst¹pienia od wymierzenia kary wobec
nieobecnych by³a mowa wczeniej).
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Rozdzia³ 6

NADZWYCZAJNE Z£AGODZENIE KARY
6.1. Uwagi ogólne

Nadzwyczajne z³agodzenie kary, zarówno na gruncie prawa karnego powszech-

nego, jak i prawa karnego skarbowego, polega na wymierzeniu sprawcy kary
ni¿szej ni¿ w normalnych okolicznociach pope³nienia czynu zabronionego. Instytucjê tê stosuje siê w sytuacji, gdy najni¿szy wymiar kary przewidzianej za
dany czyn by³by niewspó³miernie wysoki do okolicznoci czynu i zachowania
sprawcy lub te¿ gdy mo¿liwe jest zastosowanie kary o charakterze nieizolacyjnym zamiast kary pozbawienia wolnoci1.
Dodatkowo nale¿y podkreliæ, ¿e nadzwyczajne z³agodzenie kary, okrelone
w art. 36 k.k.s., dotyczy tylko przestêpstw skarbowych, o czym wiadczy umiejscowienie tego¿ artyku³u w rozdziale 3, dotycz¹cym w³anie przestêpstw skarbowych. Co ciekawe, szczególn¹ formê nadzwyczajnego z³agodzenia kary w przypadku wykroczeñ skarbowych przewidywa³a ustawa karna skarbowa z 1971 r.,
której art. 44 okrela³, ¿e: w wypadkach zas³uguj¹cych na szczególne uwzglêdnienie mo¿na poprzestaæ na orzeczeniu kary dodatkowej przepadku rzeczy, je¿eli
zachodz¹ warunki jej orzeczenia i je¿eli zostan¹ w ten sposób osi¹gniête cele
kary2.
Jednak stosowanie tej formy nadzwyczajnego z³agodzenia kary, na co zwraca uwagê Jerzy Bafia, powinno by³o byæ ograniczone do sytuacji prawdziwie
wyj¹tkowych oraz przeprowadzone ze szczególn¹ uwag¹, poniewa¿ zastosowanie tylko przepadku przedmiotów mo¿e spowodowaæ, ¿e wartoæ rzeczy przekracza³aby wartoæ ewentualnie orzeczonej kary grzywny3.
Choæ w obecnym kodeksie karnym skarbowym nie przewidziano tej instytucji, mo¿na jednak przyj¹æ, ¿e rozwi¹zanie to zastosowano w ramach odst¹pienia
od wymierzenia kary, czyli zupe³nie odrêbnej instytucji degresji karania.
Podstaw¹ do zastosowania nadzwyczajnego z³agodzenia kary jest przede
wszystkim osoba sprawcy (jego w³aciwoci i warunki osobiste, zachowanie
przed i po pope³nieniu przestêpstwa skarbowego), a tak¿e okolicznoci zwi¹zane z czynem. Przede wszystkim rozpoznaniu podlega, czy sprawca stara³ siê
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s. 165166.
Z. Siwik, ród³a do nauki prawa karnego skarbowego, Wroc³aw 1982, s. 34.
3
J. Bafia, Prawo karne skarbowe, Warszawa 1978, s. 8283; por. F. Prusak, W. wida, Prawo
karne skarbowe, Warszawa 1989, s. 52.
1
2
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naprawiæ wyrz¹dzon¹ szkodê (zw³aszcza je¿eli pope³nienie czynu zabronionego
zwi¹zane by³o z uszczupleniem lub nara¿eniem na uszczuplenie nale¿noci publicznoprawnej), co przemawia³oby za uznaniem takiego zachowania za atypowy, a tym samym za zmniejszony, stopieñ spo³ecznej szkodliwoci4.
Dodatkow¹ przes³ank¹ do zastosowania tej instytucji mo¿e byæ uwzglêdnienie zasady humanitaryzmu, wskazuj¹cej m.in. na wychowawczy charakter orzeczonej kary, który powinien zostaæ uwzglêdniony zw³aszcza w odniesieniu do
osoby nieletniej lub m³odocianej (art. 12 § 3 k.k.s.)5. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ,
¿e stosowanie nadzwyczajnego z³agodzenia kary ma charakter fakultatywny,
z wyj¹tkiem (okrelonym w art. 36 § 3 k.k.s.) sytuacji, któr¹ mo¿na okreliæ jako
specyficzn¹ formê czynnego ¿alu skarbowego a która dotyczy sprawcy wspó³dzia³aj¹cego z innymi sprawcami lub dzia³aj¹cego w zorganizowanej grupie przestêpczej czy zwi¹zku maj¹cym na celu pope³nienie przestêpstwa, je¿eli sprawca wyjawi³ przed organami postêpowania przygotowawczego okolicznoci dotycz¹ce
pope³nionego czynu oraz wszystkie inne istotne informacje dotycz¹ce m.in. osób
wspó³dzia³aj¹cych (szczególne okolicznoci zwi¹zane z tym przypadkiem nadzwyczajnego z³agodzenia kary zostan¹ opisane w dalszej czêci opracowania).
Jest to jedyny przypadek obligatoryjnego stosowania nadzwyczajnego z³agodzenia kary, który wprowadzi³a nowelizacja prawa karnego skarbowego z dnia
28 lipca 2005 r., okrelana równie¿ jako nowelizacja dotycz¹ca tzw. ma³ego
wiadka koronnego6.
Warto równie¿ podkreliæ, ¿e pomimo swojej autonomicznoci prawo karne
skarbowe recypuje czêæ rozwi¹zañ dotycz¹cych nadzwyczajnego z³agodzenia
kary z prawa karnego powszechnego, okrelonych w przepisach art. 60 § 1 i 2 k.k.
(w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.).
W literaturze obecne s¹ rozwa¿ania na temat relacji pojêæ zwyczajnego
wymiaru kary oraz nadzwyczajnego wymiaru kary. Wed³ug Krystyny Daszkiewicz, s¹d dzia³a w granicach zwyczajnego wymiaru kary, je¿eli za dane przestêpstwo wymierza sankcjê mieszcz¹c¹ siê w granicach przewidzianej kary albo
wymierza karê ³agodniejszego rodzaju sporód kar gro¿¹cych alternatywnie za
dane przestêpstwo. Jeli natomiast orzeka sankcjê poni¿ej dolnej granicy kary
przewidzianej za dane przestêpstwo albo wymierza karê ³agodniejsz¹ rodzajowo,
której przepis nie przewiduje, to dzia³aj¹c w granicach nadzwyczajnego wymiaru kary, wymierza karê nadzwyczajnie z³agodzon¹7.
W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Czêæ ogólna, Kraków 2010, s. 535.
Z. Sienkiewicz, O podstawach nadzwyczajnego z³agodzenia kary [w:] L. Bogunia (red.),
Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 5, Wroc³aw 2000, s. 58.
6
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe,
Warszawa 2011, s. 157. Por. S. Baniak, Prawo karne skarbowe, Kraków 2005, s. 195.
7
K. Daszkiewicz, Nadzwyczajne z³agodzenie kary w polskim kodeksie karnym, Warszawa
1976, s. 10.
4
5
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Stosunkowo szeroko nadzwyczajny wymiar kary rozumie Zbigniew Æwi¹kalski, którego zdaniem: s¹ to pewne sytuacje, w których wymiar kary b¹d
mieci siê w granicach ustawowego zagro¿enia za dane przestêpstwo, lecz nie
mo¿na wykorzystaæ dla wymiaru kary w konkretnym przypadku jego pe³nego
przedzia³u, b¹d te¿ istnieje obowi¹zek lub uprawnienie do wymierzenia kary
poza tymi granicami. W ramach nadzwyczajnego wymiaru kary wyró¿nia siê
nadzwyczajne z³agodzenie kary i nadzwyczajne jej obostrzenie8.
W myl art. 36 § 1 k.k.s. istota nadzwyczajnego z³agodzenia polega na
wymierzeniu kary poni¿ej dolnej granicy ustawowego zagro¿enia albo kary ³agodniejszego rodzaju. Do zagadnieñ o podstawowym znaczeniu nale¿y zatem
w³aciwe rozumienie pojêcia granicy ustawowego zagro¿enia. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi we wczeniejszych rozdzia³ach niniejszego opracowania
pod pojêciem tym rozumie siê granice kary okrelonej za dany typ przestêpstwa
w przepisie czêci szczególnej kodeksu karnego skarbowego.
Trzeba podkreliæ, ¿e w odniesieniu do stwierdzenia jakoby s¹d wymierza³
karê w granicach przewidzianych w ustawie (co wynika z art. 53 § 1 k.k., nierecypowanego na p³aszczyznê prawa karnego skarbowego) Daszkiewicz wyra¿a
obawê, czy norma zawarta w tym przepisie przewiduje tylko dyrektywy zwyczajnego wymiaru kary czy równie¿ dyrektywy nadzwyczajnego wymiaru kary.
Uwzglêdniaj¹c te w¹tpliwoci, trzeba konsekwentnie uznaæ, ¿e zastosowanie
przez s¹d nadzwyczajnego wymiaru kary wykracza poza granice przewidziane
w ustawie9.
Nale¿y przy tym jednak podkreliæ, ¿e pojêcie ustawowego wymiaru kary
(granice przewidziane w ustawie) zwykle odpowiada tylko granicom zagro¿enia
ustawowego, poniewa¿ te ostatnie mog¹ byæ modyfikowane przez normy zawarte w przepisach czêci ogólnej kodeksu karnego skarbowego i dlatego regulacje
o charakterze obligatoryjnym zmieniaj¹ce granice sankcji za dane przestêpstwo
zalicza siê do ustawowego wymiaru kary10.
Wobec powy¿szego nasuwa siê wniosek, ¿e w przypadkach, w których ustawodawca przewiduje obowi¹zek nadzwyczajnego z³agodzenia kary, s¹d wymierza karê w granicach przewidzianych przez ustawê, czyli mamy tu do czynienia
ze zwyczajnym wymiarem kary. Natomiast jeli s¹d jest uprawniony do zastosowania omawianej instytucji, wówczas nastêpuje przejcie na grunt s¹dowego
wymiaru kary i dopiero w tych okolicznociach mo¿na zgodziæ siê z pogl¹dem
Daszkiewicz, ¿e s¹d wykracza poza granice okrelone w ustawie, a zatem stosuje
nadzwyczajny wymiar kary.

8
9
10

Z. Æwi¹kalski, O niektórych pojêciach zwi¹zanych z wymiarem kary, NP 1989, nr 4, s. 54.
K. Daszkiewicz, Nadzwyczajne z³agodzenie kary w polskim kodeksie karnym..., s. 27.
A. Marek, Prawo karne, Warszawa 1994, s. 330.
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Wprawdzie art. 53 § 1 k.k. wprowadza jedynie wymiar kary w granicach
przewidzianych przez ustawê, trudno jednak by³oby odmówiæ s³usznoci tezom
S¹du Najwy¿szego wi¹¿¹cym nadzwyczajny wymiar kary z ocen¹ stopnia spo³ecznej szkodliwoci czynu (obecnie nale¿y ujmowaæ tak¿e stopieñ winy) oraz
celami kary. Ogólne dyrektywy wymiaru kary wyp³ywaj¹ jednak¿e z ogólnych
za³o¿eñ nauki o karze. Trudno zak³adaæ, ¿e dyrektywy dotycz¹ wy³¹cznie jej
zwyczajnego wymiaru, a nadzwyczajny ma siê obywaæ bez nich11.
W jednym z wyroków S¹d Najwy¿szy stwierdzi³ natomiast, ¿e rozstrzygniêcie o zastosowaniu albo niezastosowaniu nadzwyczajnego z³agodzenia kary jest:
rozstrzygniêciem w kwestii wymiaru kary i jako takie musi uwzglêdniaæ wszystkie ogólne dyrektywy wymiaru kary zawarte w art. 50 kk [obecny art. 53 k.k.]12.
W innym wypadku S¹d Najwy¿szy stan¹³ na stanowisku, ¿e orzeczenie w kwestii nadzwyczajnego z³agodzenia kary jest orzeczeniem o karze, dlatego okolicznoci decyduj¹ce o jej wymierzeniu maj¹ znaczenie tak¿e w sprawie nadzwyczajnego z³agodzenia13.
W wietle znanych w doktrynie pogl¹dów, twierdzenia Daszkiewicz o dyrektywach wymiaru kary nie tylko nie mog¹ byæ pomijane przy wymiarze kary
nadzwyczajnie z³agodzonej, ale musz¹ byæ dwukrotnie brane pod uwagê. Zanim
s¹d podejmie decyzjê o zastosowaniu tej instytucji, musi odpowiedzieæ na pytanie, czy celowe jest skazanie sprawcy na karê, która mieci siê w granicach jej
zwyczajnego wymiaru, czy mo¿e nawet najni¿sza kara przewidziana za dane
przestêpstwo by³aby zbyt surowa dla sprawcy i wobec tego zas³uguje tylko na
karê nadzwyczajnie z³agodzon¹. Pierwszy raz s¹d bierze pod uwagê dyrektywy
wymiaru kary, podejmuj¹c decyzjê o stosowaniu lub niestosowaniu nadzwyczajnego z³agodzenia. Drugi raz uwzglêdnia je podczas wyboru kary nadzwyczajnie
z³agodzonej, w granicach, na jakie pozwala mu ustawa14.
Poszukuj¹c odpowiedzi na pytanie, czy w konkretnej sprawie zastosowaæ
nadzwyczajne z³agodzenie, s¹d rozwa¿a przede wszystkim podstawê prawn¹,
która decyduje o mo¿liwoci z³agodzenia kary. Z analizy regulacji obowi¹zuj¹cego prawa karnego powszechnego wynika, ¿e jego twórcy, rozszerzaj¹c mo¿liwoci stosowania tej instytucji i nadaj¹c jej generalnie fakultatywny charakter,
przewiduj¹ jej wystêpowanie w kilku grupach sytuacji. Nadzwyczajne z³agodzenie mo¿e byæ zastosowane, gdy przepis ustawy wyranie przewiduje tak¹ ewentualnoæ (art. 60 § 1 k.k.). Pierwsza grupa obejmuje wobec tego wszystkie przypadki wymienione w ustawie, uzasadniaj¹ce z³agodzenie kary bez dodatkowych
11

s. 28.

12
13
14

s. 29.
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K. Daszkiewicz, Nadzwyczajne z³agodzenie kary w polskim kodeksie karnym...,
Wyrok SN z dnia 22 lutego 1973 r., RW 136/73, OSNKW 1973, nr 6, poz. 82.
Wyrok SN z dnia 31 maja 1977 r., VI KRN 97/77, OSNKW 1977, nr 78, poz. 81.
K. Daszkiewicz, Nadzwyczajne z³agodzenie kary w polskim kodeksie karnym...,

przes³anek15. Obowi¹zuj¹cy kodeks karny utrzymuje tak¿e mo¿liwoæ nadzwyczajnego z³agodzenia kary ze wzglêdu na status sprawcy nieletniego (art. 10 § 2 k.k.)
lub m³odocianego (art. 60 § 1 k.k.), z t¹ jednak ró¿nic¹, ¿e w odniesieniu do
m³odocianego zrezygnowano z warunku szczególnie uzasadnionego wypadku
obecnego w regulacji z 1969 r. Podkreliæ nale¿y, ¿e nadzwyczajne z³agodzenie
kary nie stanowi tu automatycznej regu³y i mo¿e nast¹piæ tylko wtedy, gdy
w ocenie s¹du jest to uzasadnione celami wychowawczymi (wynika z odes³ania
do art. 54 § 1 k.k. zawieraj¹cego tak¹ dyrektywê odnonie wymiaru kary wobec
obu kategorii sprawców), a wzgl¹d na dyrektywê sprawiedliwociow¹ nie stoi na
przeszkodzie nadzwyczajnemu z³agodzeniu kary16.
W myl art. 60 § 4 k.k. istnieje mo¿liwoæ zastosowania omawianej instytucji wobec sprawcy, który niezale¿nie od wyjanieñ z³o¿onych we w³asnej sprawie ujawni³ przed organem cigania istotne okolicznoci dotycz¹ce innego przestêpstwa zagro¿onego kar¹ powy¿ej piêciu lat pozbawienia wolnoci. Nadzwyczajne z³agodzenie mo¿e byæ jednak zastosowane tylko na wniosek prokuratora17.
Kolejn¹ podstawê fakultatywnego zas¹dzenia nadzwyczajnego z³agodzenia
kary przewiduje art. 60 § 2 k.k., zgodnie z którym s¹d mo¿e z³agodziæ karê
w sytuacji, gdy nawet najni¿sza kara przewidziana za dane przestêpstwo by³aby
w jego ocenie niewspó³miernie surowa. Musi przy tym zachodziæ szczególnie
uzasadniony wypadek. Dotyczy to zw³aszcza trzech kategorii sytuacji:
1) pojednania siê pokrzywdzonego ze sprawc¹, naprawienie szkody albo
uzgodnienie sposobu jej naprawienia,
2) wzgl¹d na postawê sprawcy, zw³aszcza gdy stara³ siê o naprawienie szkody lub jej zapobie¿enie,
3) poniesienie przez sprawcê przestêpstwa nieumylnego lub jego najbli¿szych powa¿nego uszczerbku w zwi¹zku z pope³nionym przestêpstwem.
U¿ycie we wskazanym powy¿ej artykule zwrotu w szczególnoci pozwala
wnioskowaæ, ¿e podstaw¹ do skorzystania z tej instytucji mog¹ byæ równie¿ inne
okolicznoci, o ile uzasadniaj¹ przekonanie s¹du, i¿ nawet najni¿sza kara przewidziana za dane przestêpstwo by³aby niewspó³miernie surowa. Nie w ka¿dym
z wymienionych wypadków samo wyst¹pienie opisanych w nich warunków
uzasadnia zastosowanie z³agodzenia kary. Rozwa¿ania zwi¹zane z t¹ sytuacj¹
zawsze musz¹ uwzglêdniaæ stopieñ spo³ecznej szkodliwoci czynu i stopieñ
winy.
Por.: H. Pop³awski, M. Surkont, Nadzwyczajne z³agodzenie kary lub odst¹pienie od jej wymierzenia za przestêpstwo ³apownictwa, Problemy Praworz¹dnoci 1971, nr 4, s. 2130; Z. M³ynarczyk, Nadzwyczajne z³agodzenie kary ze szczególnym uwzglêdnieniem grzywny, Prok. i Pr.
1997, nr 9, s. 121123.
16
A. Marek, Komentarz do kodeksu karnego. Czêæ ogólna, Warszawa 1999, s. 178.
17
Zob. Z. Æwi¹kalski, O warunkach zastosowania nadzwyczajnego z³agodzenia kary, Palestra
1979, nr 89, s. 5465.
15
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Wed³ug Kazimierza Bucha³y ocena ta rozk³ada siê na trzy etapy. Pierwszy to
stwierdzenie istnienia podstawy do nadzwyczajnego z³agodzenia. Drugi polega
na ocenie sankcji, któr¹ nale¿a³oby wymierzyæ, gdyby nie zaistnia³a sytuacja
bêd¹ca podstaw¹ z³agodzenia. Trzeci to przeprowadzenie bilansu i stwierdzenie,
czy w danym wypadku nawet najni¿sza kara przewidziana za konkretne przestêpstwo by³aby nadmiernie surowa dla sprawcy. Ponadto analiza przeprowadzona w kontekcie pozosta³ych dyrektyw wymiaru kary powinna prowadziæ do
wniosku, ¿e op³aca siê wymierzyæ karê nadzwyczajnie z³agodzon¹, aby w ten
sposób zapewniæ spe³nienie celów kary18.
Natomiast jak zauwa¿a Andrzej Marek, przes³anki nadzwyczajnego z³agodzenia kary wystêpuj¹ce w prawie karnym powszechnym, zarówno te o charakterze obligatoryjnym, jak i fakultatywnym, mo¿na podzieliæ na trzy rodzaje
 motywy ustawodawcze, które doprowadzi³y do ich okrelenia w ustawie.
Pierwszy motyw (okrelony jako przes³anka w myl art. 60 § 2 pkt 1 k.k.) ma
charakter wiktymologiczny i dotyczy uwzglêdnienia interesów pokrzywdzonego,
a tym samym umo¿liwia przeprowadzenie mediacji. Drugi motyw (okrelony
w art. 60 § 2 pkt. 3 k.k.) ma charakter humanitarny i uwzglêdnia szkodê pokrzywdzonego spowodowan¹ pope³nieniem przestêpstwa przez sprawcê czynu.
Trzeci motyw (okrelony w art. 60 § 3 k.k.) ma charakter polityczno-kryminalny
i s³u¿y jako narzêdzie do skuteczniejszej walki z przestêpczoci¹ zorganizowan¹
poprzez umo¿liwienie wspó³sprawcy zadenuncjonowanie innych uczestników
czynu zabronionego i tym samym nagrodzenie go w postaci ³agodniejszego wymiaru kary19.
Zgodnie z mniejszociowym pogl¹dem, prezentowanym m.in. przez Bucha³ê, zwrot kara niewspó³miernie surowa wystêpuje jedynie w art. 60 § 2 k.k.,
dlatego w pozosta³ych wypadkach wystarcza fakt, ¿e kara wymierzona wed³ug
dolnej granicy sankcji by³aby nadmiernie surowa w stosunku do kary, któr¹
nale¿a³oby wymierzyæ20.
Zdaniem W³adys³awa Woltera niewspó³mierna surowoæ kary musi zachodziæ przy ka¿dym nadzwyczajnym z³agodzeniu, gdy¿ w przeciwnym wypadku
instytucja ta by³aby pozbawiona racji. Je¿eli nadzwyczajne z³agodzenie polega
na wymierzeniu kary poni¿ej dolnej granicy ustawowego zagro¿enia albo kary
³agodniejszego rodzaju, to jasne jest  jak t³umaczy autor postulatu  ¿e ustawowy wymiar kary nie nadaje siê do wymierzenia w³aciwie ³agodnej kary. Dotyczy to sytuacji, gdy ka¿dy naj³agodniejszy wymiar kary, ale pozostaj¹cy w granicach ustawowego zagro¿enia za dane przestêpstwo, by³by niewspó³miernie
surowy. Wystêpuje to tak¿e w sytuacjach, o których mowa w art. 60 § 1 k.k., gdy
18
K. Bucha³a (red.), Z. Æwi¹kalski, M. Szewczyk, A. Zoll, Komentarz do kodeksu karnego.
Czêæ ogólna, Warszawa 1994, s. 438439.
19
A. Marek, Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach, Toruñ 2007, s. 227.
20
Z. Æwi¹kalski, Nadzwyczajne z³agodzenie kary w praktyce s¹dowej, Warszawa 1982, s. 11.
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mo¿liwoæ tak¹ przewiduje ustawa oraz gdy mamy do czynienia z m³odocianym
lub nieletnim21.
Konkluduj¹c, wszelkie sytuacje daj¹ce mo¿liwoæ zastosowania nadzwyczajnego z³agodzenia kary tworz¹ tylko warunki konieczne, lecz nigdy wystarczaj¹ce do zastosowania przez s¹d tej instytucji. Drugim koniecznym warunkiem
jest stwierdzenie niewspó³miernej surowoci gro¿¹cej kary, co oznacza, ¿e po
ocenie stopnia winy i szkodliwoci czynu s¹d musi dojæ do wniosku, i¿ nawet
najni¿sza kara przewidziana za dane przestêpstwo by³aby nadmiernie surowa
wobec konkretnego sprawcy22.
Kodeks karny wprowadza równie¿ (jedyny zreszt¹) nieznany wczeniej
przypadek obligatoryjnego nadzwyczajnego z³agodzenia kary. Dotyczy on
sprawcy wspó³dzia³aj¹cego z innymi osobami (co najmniej dwiema) w pope³nieniu przestêpstwa, który ujawni³ organowi cigania informacje dotycz¹ce osób
uczestnicz¹cych w przestêpstwie oraz istotne okolicznoci jego pope³nienia
(art. 60 § 3 k.k.). Regulacja ta ma wspomóc wymiar sprawiedliwoci w walce
z przestêpczoci¹ zorganizowan¹, intencje ustawodawcy zas³uguj¹ wiêc na uznanie23, choæ trudno nie dostrzec, ¿e jest ona zbyt ogólna i mo¿e rodziæ efekty
odmienne od zamierzonych24. Z rozpatrywanego aspektu dyrektyw wymiaru kary
niweczy istniej¹c¹ wszak w ka¿dej sprawie koniecznoæ orzeczenia kary wspó³miernej do winy i spo³ecznej szkodliwoci czynu. Ustawodawca obliguje s¹d do
nadzwyczajnego z³agodzenia kary tzw. denuncjatorowi, jeli tylko spe³nione s¹
warunki okrelone w art. 60 § 3 k.k.
Nie sposób zatem stwierdziæ, ¿e s¹d ma mo¿liwoæ (choæ w myl art. 53 § 1 k.k.
powinien) uwzglêdnienia wskazañ p³yn¹cych z dyrektywy sprawiedliwociowej,
je¿eli np. za przestêpstwo rozboju z u¿yciem broni, no¿a czy innego podobnie
niebezpiecznego przedmiotu lub rodka (art. 280 § 2 k.k.), zagro¿onego kar¹
pozbawienia wolnoci od 3 do 15 lat (art. 37 k.k.), musi on wobec denuncjatora
orzec karê w wymiarze od roku do (maksymalnie) 2 lat i 11 miesiêcy, gdy¿
w myl art. 60 § 6 k.k. nadzwyczajne z³agodzenie polega na wymierzeniu kary
poni¿ej dolnej granicy zagro¿enia ustawowego25.
Podobny zreszt¹, czyli wrêcz paradoksalnie nadmierny, obraz nadzwyczajnego z³agodzenia uzyskamy, zestawiaj¹c zasady wymiaru kary nadzwyczajnie
z³agodzonej (art. 60 § 6 i 7 k.k.) z innymi przypadkami przewiduj¹cymi tê
instytucjê. Ze wzglêdu na to jednak, ¿e ustawodawca pozostawi³ je uznaniu
s¹du, mo¿na przypuszczaæ, ¿e s¹dy mimo wszystko bêd¹ wymierza³y kary tak,
Ibidem, s. 10.
Ibidem, s. 15.
23
Zob. A. Abramczyk, Zmowa sypania, Pi¯ 1999, nr 5.
24
A. Marek, Prawo karne..., s. 351.
25
Zob. K. Siwek, Kara nadzwyczajnie z³agodzona za zbrodnie, Prok. i Praw. 2013, nr 1,
s. 139155.
21
22
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by nie pomijaæ wskazañ wynikaj¹cych z art. 53 § 1 k.k., zw³aszcza za uniwersalnej dyrektywy sprawiedliwociowej.
Analizuj¹c przepisy prawa karnego skarbowego, nadzwyczajne z³agodzenie
kary ma miejsce w cile okrelonych sytuacjach podyktowanych przes³ankami,
do których nale¿¹:
1) wzglêdy wychowawcze w stosunku do osoby m³odocianej (art. 12 § 3 k.k.s.),
2) reakcja na samodzieln¹ próbê naprawienia wyrz¹dzonej szkody przez
sprawcê, przed zapadniêciem rozstrzygniêcia w postêpowaniu s¹dowym (art. 36
§ 2 k.k.s.),
3) wobec wspó³sprawcy, który w postêpowaniu ujawnia wszystkie okolicznoci i informacje zwi¹zane z pope³nieniem czynu zabronionego (art. 36 § 3 k.k.s.),
4) wobec osoby dzia³aj¹cej w stanie ograniczonej poczytalnoci ( art. 11
§ 2 k.k.s.),
5) w sytuacji, w której mamy do czynienia z dzia³aniem w ramach nieusprawiedliwionego b³êdu co do kontratypu (art. 10 § 5 k.k.s.),
6) wobec sprawcy czynu, który dzia³a³ w ramach usi³owania nieudolnego
(art. 14 § 2 k.k. w zw. z art. 21 § 3 k.k.s.),
7) wobec sprawcy, który z³o¿y³ bezskuteczny czynny ¿al (art. 15 § 2 k.k.
w zw. z art. 21 § 3 k.k.s. oraz art. 23 § 2 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.),
8) w stosunku do pod¿egacza lub pomocnika, gdy sprawca czynu zabronionego nie usi³owa³ lub nie dokona³ tego czynu (art. 22 § 2 k.k. w zw. z art. 20
§ 2 k.k.s.),
9) wobec wspó³sprawcy, który nie zosta³ poci¹gniêty do odpowiedzialnoci
za wszystkie czyny dokonane przez innego ze sprawców, zw³aszcza gdy nie
dotycz¹ go przes³anki zwi¹zane z nadzwyczajnym obostrzeniem kary (art. 21 § 3 k.k.
w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.),
10) w stosunku do p³atnika lub inkasenta, który nie uici³ pobranej kwoty
podatku w wymaganym ustawowo terminie, jednak przed wszczêciem postêpowania uici³ wymagan¹ nale¿noæ (art. 77 § 4 k.k.s.).
Jak s³usznie zauwa¿aj¹ Leszek Wilk oraz Jaros³aw Zagrodnik, wszystkie
wymienione powy¿ej przes³anki (oprócz wskazanej w punkcie trzecim) maj¹
charakter fakultatywny, w zwi¹zku z czym s¹d nie jest zobligowany do stosowania nadzwyczajnego z³agodzenia kary zawsze, gdy wyst¹pi która z wymienionych sytuacji26.
Nale¿y przy tym podkreliæ, ¿e prawo karne skarbowe pomimo swojej autonomicznoci, tak¿e w zakresie okolicznoci wp³ywaj¹cych na szczególny ustawowy
wymiar kary, uwzglêdnia przes³anki recypowane z prawa karnego powszechnego,
g³ównie normê prawn¹ zawart¹ w art. 60 § 1 i 2 k.k., zgodnie z art. 20 § 2 k.k.s.
26
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe..., s. 166. Zob.: wyrok SN z dnia 28 stycznia
1975 r., III KR 184/74, niepublikowany; wyrok SA w Katowicach z dnia 12 grudnia 1996 r., II AKa
373/96, OSA 1997, nr 4, poz. 15.
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Gdy s¹d uznaje, ¿e okolicznoci sprawy przemawiaj¹ za zastosowaniem
nadzwyczajnego z³agodzenia kary, wykonanie dolegliwoci polega na przepisie
art. 36 § 1 k.k.s. I tak, w myl postanowieñ zawartych w ww. przepisie, stosuj¹c
nadzwyczajne z³agodzenie kary, s¹d mo¿e:
1) wymierzyæ karê ograniczenia wolnoci, je¿eli przestêpstwo skarbowe jest
zagro¿one kar¹ pozbawienia wolnoci,
2) odst¹piæ od wymierzenia kary i orzec rodek karny wymieniony w art. 22
§ 2 pkt 26 k.k.s.,
3) odst¹piæ od wymierzenia rodka karnego, chocia¿by jego orzeczenie by³o
obowi¹zkowe.
Prawo karne powszechne w zapisach kodeksowych przewiduje dwa wypadki obligatoryjnego stosowania nadzwyczajnego z³agodzenia kary. S¹ to sytuacje,
w których sprawca:
1) jest nieletnim powy¿ej 15. roku ¿ycia (art. 10 § 2 i 3 k.k.),
2) jest wspó³sprawc¹ dzia³aj¹cym z innymi, który ujawni³ pozosta³ych
uczestników oraz wszystkie istotne okolicznoci zwi¹zane z pope³nieniem czynu
(art. 60 § n4 k.k.).
Natomiast fakultatywnoæ stosowania nadzwyczajnego z³agodzenia kary
w prawie karnym powszechnym przewidziana jest w sytuacjach:
1) usi³owania nieudolnego (art. 14 § 2 k.k.),
2) bezskutecznego czynnego ¿alu sprawcy lub wspó³sprawcy usi³uj¹cego
pope³niæ przestêpstwo (art. 15 § 2 i art. 23 § 2 k.k.),
3) przekroczenia granicy obrony koniecznej oraz stanu wy¿szej koniecznoci (art. 25 § 2 i art. 26 § 3 k.k.),
4) nieusprawiedliwionego b³êdu do okolicznoci uchylaj¹cej odpowiedzialnoæ sprawcy oraz nieusprawiedliwionej niewiadomoci bezprawnoci czynu
(art. 29 i 30 k.k.),
5) pope³nienia przestêpstwa w stanie ograniczonej poczytalnoci w stopniu
znacznym (art. 31 § 2 k.k.)27,
6) pojednania siê sprawcy z pokrzywdzonym i ustalenia warunków naprawienia szkody lub jej faktycznego zrekompensowania (art. 60 § 2 pkt 1 k.k.),
7) naprawienia szkody lub zapobie¿eniu jej powstania przez sprawcê (art. 60
§ 2 pkt 2 k.k.),
8) poniesienia powa¿nego uszczerbku przez sprawcê przestêpstwa nieumylnoci lub najbli¿szego sprawcy tego przestêpstwa w zwi¹zku z pope³nionym
czynem zabronionym (art. 60 § 2 pkt 3 k.k.).
27
Zob. S. Pikulski, Zabójstwo pod wp³ywem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznociami [w:] V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz (red.), Wêz³owe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Ksiêga pami¹tkowa ofiarowana Prof. Andrzejowi
Markowi, Warszawa 2010, s. 445456.
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Zgodnie z art. 60 § 6 i 7 k.k. nadzwyczajne z³agodzenie kary polega na
wymierzeniu kary poni¿ej dolnej granicy ustawowego zagro¿enia albo kary ³agodniejszego rodzaju wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1) je¿eli czyn stanowi zbrodniê zagro¿on¹ co najmniej kar¹ 25 lat pozbawienia wolnoci, s¹d wymierza karê pozbawienia wolnoci nie ni¿sz¹ od 8 lat,
2) je¿eli czyn stanowi inn¹ zbrodniê, s¹d wymierza karê pozbawienia wolnoci nie ni¿sz¹ od jednej trzeciej dolnej granicy ustawowego zagro¿enia,
3) je¿eli czyn stanowi wystêpek, przy czym doln¹ granic¹ ustawowego zagro¿enia jest kara pozbawienia wolnoci nie ni¿sza od roku, s¹d wymierza
grzywnê, karê ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci,
4) je¿eli czyn stanowi wystêpek, przy czym doln¹ granic¹ ustawowego zagro¿enia jest kara pozbawienia wolnoci do roku, s¹d wymierza grzywnê albo
karê ograniczenia wolnoci,
5) je¿eli czyn zagro¿ony jest alternatywnie karami wymienionymi w art. 32
pkt 13 k.k., nadzwyczajne z³agodzenie kary polega na odst¹pieniu od wymierzenia kary i orzeczeniu rodka karnego wymienionego w art. 39 pkt 28 k.k.;
przepisu art. 61 § 2 k.k. nie stosuje siê.

6.2. Przes³anki pozytywne nadzwyczajnego z³agodzenia kary

Pomimo

¿e w odniesieniu do nadzwyczajnego z³agodzenia kary prawo karne
skarbowe posi³kuje siê rozwi¹zaniami przewidzianymi w prawie karnym powszechnym, posiada tak¿e swoje autonomiczne rozwi¹zania. W wietle tych
unormowañ podstawê nadzwyczajnego z³agodzenia kary stanowi¹ sytuacje,
w których:
 sprawca wykazuje znaczny stopnieñ ograniczenia poczytalnoci (art. 11
§ 2 k.k.s.),
 sprawca dzia³a w usprawiedliwionym b³êdzie co do istnienia okolicznoci
wy³¹czaj¹cej bezprawnoæ (art. 10 § 5 k.k.s. w zw. z art. 10 § 3 k.k.s.),
 sprawca dzia³a w usprawiedliwionej niewiadomoci co do karalnoci
czynu (art. 10 § 5 k.k.s. w zw. z art. 10 § 4 k.k.s.),
 czyn kwalifikuje siê jako nieudolne usi³owanie (art. 14 § 2 k.k. w zw.
z art. 21 § 3 k.k.s.),
 czynny ¿al jest bezskuteczny (art. 15 § 2 k.k. w zw. z art. 21 § 3 k.k.s. oraz
art. 23 § 2 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.),
 wspó³sprawcy nie dotyczy okolicznoæ wp³ywaj¹ca na nadzwyczajne obostrzenie kary (art. 21 § 3 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.),
 p³atnik lub inkasent zosta³ poci¹gniêty do odpowiedzialnoci za przestêpstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe polegaj¹ce na niewp³aceniu pobranego
152

podatku na rzecz w³aciwego organu, je¿eli przed wszczêciem postêpowania
w tej sprawie uici³ ca³¹ wymagan¹ nale¿noæ publicznoprawn¹ na rzecz w³aciwego organu (art. 77 § 4 k.k.s.).
Opisany wczeniej przypadek obligatoryjnego zastosowania nadzwyczajnego z³agodzenia kary28 z art. 36 § 3 k.k.s., okrelany tak¿e jako dotycz¹cy tzw.
ma³ego wiadka koronnego29, umo¿liwia skorzystanie z degresji karania wobec
sprawcy, który zdecyduje siê na wspó³pracê z organami postêpowania przygotowawczego30.
Opisane powy¿ej wspó³sprawstwo (art. 21 § 3 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.)
mo¿e mieæ zarówno charakter w³aciwy (gdy ka¿dy ze wspó³sprawców wype³nia
czêæ czynu zabronionego, który ³¹cznie sk³ada siê na realizacjê czynu zabronionego), jak i wspó³sprawstwa równoleg³ego (gdy ka¿dy ze wspó³sprawców wype³nia wszystkie etapy dzia³alnoci zwi¹zanej z pope³nieniem czynu zabronionego) oraz sukcesywnego (gdy wspó³dzia³aj¹cy przystêpuje do pope³nienia czynu
na pewnym etapie jego realizacji z zamiarem objêcia ca³oci zachowania przestêpnego).
Dodatkowo nale¿y zauwa¿yæ, ¿e sprawca kwalifikuj¹cy siê do zastosowania
art. 63 § 3 k.k.s. mo¿e zamiast nadzwyczajnego z³agodzenia kary skorzystaæ
z instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary, je¿eli okolicznoci czynu oraz osoba sprawcy za tym przemawiaj¹. Decyzja s¹du w tej sprawie nie jest
zwi¹zana ¿adnymi przes³ankami i ma wy³¹cznie charakter uznaniowy.
Jak zauwa¿aj¹ jednak Konarska-Wrzosek, Oczkowski oraz Skorupka, zgodnie z art. 36 § 5 k.k.s. nie mo¿na warunkowo zawiesiæ wykonania kary wobec
sprawcy, który uczyni³ z pope³niania przestêpstwa skarbowego sta³e ród³o
dochodu lub pope³ni³ przestêpstwo skarbowe, dzia³aj¹c w zorganizowanej grupie przestêpczej albo zwi¹zku maj¹cym na celu pope³nienie przestêpstwa skarbowego31.
W opracowaniu Stanis³awa Baniaka (wydanym przed nowelizacj¹ z 2005 r.) opisywana instytucja ma³ego wiadka koronnego w prawie karnym skarbowym mia³a charakter fakultatywny,
w przeciwieñstwie do nierecypowanego art. 60 § 3 k.k. Zob. S. Baniak, Prawo karne skarbowe...,
s. 197198. Ponadto na podstawie wniosków de lege ferenda, wystosowanych przez przedstawicieli
doktryny, ujednolicono ww. przepisy, dostosowuj¹c instytucjê z prawa karnego skarbowego do wystêpuj¹cej w prawie karnym powszechnym.
29
Zob. K. Daszkiewicz, Ma³y wiadek koronny, Palestra 1999, cz. I: nr 34, cz. I: nr 56. Por.
te¿ J. Stopiñska, A. Chodorowska, wiadek koronny w wietle kodeksu karnego (art. 60 § 35
i art. 61 k.k.), Przegl¹d Policyjny 2007, nr 4, s. 149155.
30
Szerzej na temat problematyki ujawnienia informacji, które mo¿na uznaæ za wyczerpanie
znamion art. 36 § 3 k.k.s., zob. postanowienie SN z dnia 20 lutego 2003 r., II KK 113/02,
OSNIKW 2003, nr 56, poz. 52 oraz uchwa³a z dnia 29 padziernika 2004 r., I KZP 24/04).
31
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe...,
s. 158. Por. V. Konarska-Wrzosek, Prawnokarne instrumenty walki z przestêpczoci¹ zawodow¹
i zorganizowan¹ przewidziane w kodeksie karnym skarbowym, Prok. i Pr. 2000, nr 4,
s. 5969.
28
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W myl regulacji zawartych w recypowanym przez prawo karne skarbowe
art. 60 § 2 k.k. nadzwyczajne z³agodzenie kary znajduje zastosowanie w nastêpuj¹cych przypadkach:
 je¿eli pokrzywdzony pojedna³ siê ze sprawc¹, szkoda zosta³a naprawiona
albo pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody (art. 60
§ 2 pkt 1 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.),
 ze wzglêdu na postawê sprawcy, zw³aszcza gdy uczyni³ starania o naprawienie szkody lub o jej zapobie¿enie (art. 60 § 2 pkt 2 k.k. w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.),
 je¿eli sprawca przestêpstwa nieumylnego lub jego najbli¿szy ponieli
powa¿ny uszczerbek w zwi¹zku z pope³nionym przestêpstwem (art. 60 § 2 pkt 3 k.k.
w zw. z art. 20 § 2 k.k.s.).
Warto zauwa¿yæ, ¿e w doktrynie za w³aciwe uznaje siê zastosowanie art. 60
§ 2 k.k. w sytuacji, w której sprawca po pope³nieniu przestêpstwa skarbowego
uzyskuje zgodê na tê formê degresji karania poprzez mo¿liwoæ uiszczenia wymaganej nale¿noci publicznoprawnej, uszczuplonej lub nara¿onej na uszczuplenie pope³nionym czynem zabronionym32.
Jednoczenie nale¿y wskazaæ, ¿e na p³aszczynie prawa karnego skarbowego trudno znaleæ zastosowanie art. 60 § 3 k.k., poniewa¿ najczêciej dotyczy on
sytuacji, gdy np. sprawca czynu lub jego najbli¿szy doznaje obra¿eñ w wyniku
wypadku komunikacyjnego. Uzasadnionym mo¿e wydawaæ siê pogl¹d, ¿e powy¿sza sytuacja mo¿e mieæ zastosowanie, gdy sprawca czynu pope³nia przestêpstwo skarbowe, jednoczenie wyczerpuj¹c znamiona czynu zabronionego przez
prawo karne powszechne.
Ustawodawca w art. 60 § 2 k.k. przewiduje tak¿e trzy mo¿liwoci zastosowania nadzwyczajnego z³agodzenia kary, jednak nie okrela ich w formie katalogu zamkniêtego, dopuszczaj¹c tym samym inne mo¿liwoci zastosowania tej
instytucji i pozostawiaj¹c je decyzji ocennej s¹dów, tak¿e na gruncie prawa
karnego skarbowego.
Prawo karne skarbowe przewiduje tak¿e instytucjê quasi-nadzwyczajnego
z³agodzenia kary w art. 36 § 2 k.k.s. Specyfika instytucji tam opisanej dotyczy
okolicznoci, w których sprawca przestêpstwa skarbowego zamiast wymaganej
kary pozbawienia lub ograniczenia wolnoci zostaje skazany na karê grzywny
samoistnej w wysokoci nie wy¿szej ni¿ po³owa górnej granicy ustawowego
zagro¿enia przewidzianego za przypisane przestêpstwo (co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu rodków karnych wymienionych w art. 22 § 2 pkt 26 k.k.s.,
przewidzianych za przestêpstwo skarbowe)33.
G. £abuda, T. Razowski, Wybrane zagadnienia noweli kodeksu karnego skarbowego
z 28 lipca 2005 r., Nowa Kodyfikacja Karna. Krótkie Komentarze 2006, z. 34, s. 188; por. L. Wilk,
J. Zagrodnik, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 153.
33
Por. K. Daszkiewicz, Nadzwyczajne z³agodzenie kary w polskim kodeksie karnym...,
s. 209222.
32
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Zastosowanie tej instytucji umo¿liwia s¹dom zastosowanie nadzwyczajnego
z³agodzenia kary bez siêgania po kodeksowe rozwi¹zanie z art. 36 k.k.s., co
w konsekwencji ma umo¿liwiæ zwiêkszenie motywacji sprawców czynu zabronionego, którzy po pope³nieniu czynu zabronionego starali siê naprawiæ powsta³¹ szkodê, zw³aszcza gdy pope³nienie czynu zwi¹zane by³o z nara¿eniem
lub faktycznym uszczupleniem nale¿noci publicznoprawnej, któr¹ sprawca
uici³ przed wydaniem wyroku. Istotne jest tu, ¿e z powy¿szego rozwi¹zania
mo¿na korzystaæ tylko podczas postêpowania s¹dowego w organie pierwszej instancji34.
Z przeprowadzonych badañ w wybranych wydzia³ach karnych warmiñsko-mazurskich S¹dów Rejonowych wynika, ¿e to w³anie ta forma nadzwyczajnego z³agodzenia kary jest najczêstszym rozwi¹zaniem na które orzekane jest
w sprawach karnych skarbowych.
Zak³adaj¹c jednak, ¿e sêdzia zdecyduje siê na typow¹ formê nadzwyczajnego z³agodzenia kary, przepis art. 36 § 1 k.k.s. przewiduje nastêpuj¹cy sposób jej
wykonania:
 wymierzenie kary ograniczenia wolnoci, je¿eli przestêpstwo skarbowe
zagro¿one jest kar¹ pozbawienia wolnoci (zak³adaj¹c jednak, ¿e czyn zabroniony zwi¹zany jest z nara¿eniem na uszczuplenie lub faktycznym uszczupleniem
nale¿noci publicznoprawnej, a sprawca obligatoryjnie uici³ wymagan¹ nale¿noæ),
 odst¹pienie od wymierzenia kary i orzeczenie rodka karnego z katalogu
rodków karnych, zawartego w art. 22 § 2 pkt 26 k.k.s. (o specyfice tego
rozwi¹zania by³a mowa wczeniej),
 odst¹pienie od wymierzenia rodka karnego, nawet je¿eli by³ on obligatoryjny, przy czym nie dotyczy to przepadku przedmiotów okrelonych w art. 29
pkt 4 k.k.s. (o specyfice tego rozwi¹zania równie¿ by³a mowa wczeniej).
Na zakoñczenie analizy pozytywnych przes³anek zastosowania nadzwyczajnego z³agodzenia kary, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e instytucja ta jest kolejn¹ form¹
degresji karania, mo¿na nawet stwierdziæ, ¿e na p³aszczynie prawa karnego
powszechnego jest to jedna z najbardziej charakterystycznych form, poniewa¿
jasno i wyranie wskazuje zarówno powody, dla których zastosowano odmienn¹
sankcjê od przewidywanej, jak te¿ rodzaj i wysokoæ sankcji, któr¹ uwzglêdniono w nadzwyczajnym z³agodzeniu kary. Ma to znaczenie przede wszystkim dla
kszta³towania w³aciwego stosunku sprawcy do pope³nionego czynu, aby nie
czu³ ca³kowitej bezkarnoci.

34
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne i wykonawcze, Toruñ 2005, s. 181182.
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6.3. Przes³anki negatywne nadzwyczajnego z³agodzenia kary

Wy³¹czenia mo¿liwoci skorzystania z tej formy nadzwyczajnego z³agodzenia

kary dotycz¹ sytuacji (okrelonych w art. 36 § 4 k.k.s.), w których sprawca:
 wezwany do z³o¿enia wyjanieñ lub zeznañ, nie potwierdzi³ w postêpowaniu w sprawie o przestêpstwo skarbowe ujawnionych przez siebie informacji,
 kierowa³ wykonaniem ujawnionego przestêpstwa skarbowego,
 wykorzysta³ uzale¿nienie innej osoby od siebie i poleci³ jej wykonanie
ujawnionego przestêpstwa skarbowego,
 nak³ania³ inn¹ osobê do pope³nienia przestêpstwa skarbowego w celu
skierowania przeciwko niej postêpowania o ten czyn zabroniony.
Kodeks karny skarbowy wyklucza tym samym mo¿liwoæ ubiegania siê
o skorzystanie z tej instytucji osobom, które s¹ sprawcami kierowniczymi, polecaj¹cymi, prowokatorami oraz nie potwierdzaj¹ ujawnionych przez siebie informacji, z³o¿onych na wczeniejszych etapów postêpowania.
Pierwsza z przedstawionych powy¿ej przes³anek dotyczy pewnej niekonsekwencji w dzia³alnoci sprawcy, który jako podejrzany (póniej jako oskar¿ony)
sk³ada wyjanienia w postêpowaniu s¹dowym i w wyjanieniach tych nie potwierdza wczeniej wskazanych istotnych okolicznoci (dotycz¹cych np. samego
czynu zabronionego lub ewentualnych osób wspó³dzia³aj¹cych)35.
Przypadki sprawstwa kierowniczego najczêciej maj¹ miejsce przy pope³nianiu przestêpstw skarbowych organizowanych na wielk¹ skalê w zwi¹zku
z pope³nieniem kilku lub wiêcej czynów zabronionych. Najczêciej problematyka taka dotyczy dzia³alnoci zorganizowanych grup przestêpczych, w których
zauwa¿yæ mo¿na wyrany podzia³ ról i funkcji pe³nionych przez poszczególnych
cz³onków oraz hierarchiczn¹ strukturê oraz funkcje pe³nione wobec poszczególnych jej cz³onków36.
35
T. Grzegorczyk, Instytucja tzw. ma³ego wiadka koronnego w znowelizowanym prawie karnym skarbowym, PS 2006, nr 4, s. 4.
36
W doktrynie zauwa¿yæ mo¿na problemy zwi¹zane z okreleniem legalnej definicji przestêpczoci zorganizowanej. Najczêciej próby okrelenia tego pojêcia podejmowane s¹ przy okazji analizy art. 258 k.k., który penalizuje udzia³ w zorganizowanej grupie albo zwi¹zku maj¹cych na celu
pope³nienie przestêpstwa lub przestêpstwa skarbowego. Przepis ten jednak nie okrela w sposób
dok³adny czym jest taka grupa lub zwi¹zek. W niniejszym opracowaniu przyjêto, za Andrzejem Markiem, ¿e: zwi¹zek przestêpczy to ugrupowanie co najmniej trzech osób maj¹ce na celu
pope³nienie przestêpstwa b¹d przestêpstw, które to ugrupowanie charakteryzuje siê wzglêdnie
trwa³¹ struktur¹ organizacyjn¹, ustalonymi zasadami cz³onkostwa i dyscypliny, okrelaj¹cymi tak¿e
skutki niewykonywania polecenie kierownictwa, natomiast grupa to: posiadaj¹ca trwa³¹, rozwiniêt¹ strukturê oraz d³ugofalowy program dzia³ania, powinna jednak zawieraæ elementy zorganizowania, w tym okrelony podzia³ ról i ustalone kierownictwo. Zob. A. Marek, Przestêpczoæ zorganizowana. Zarys problematyki [w:] A. Marek, W. P³ywaczewski (red.), Kryminologiczne i prawne
aspekty przestêpczoci zorganizowanej, Szczytno 1992, s. 25.
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Jak zauwa¿aj¹ Leszek Wilk oraz Jaros³aw Zagrodnik, sprawstwo kierownicze znacz¹co ró¿ni siê od sprawstwa pojedynczego z uwagi na brak w³asnorêcznego wype³nienia chocia¿by czêci znamion czynu zabronionego, ograniczaj¹cego siê tylko do panowania nad zachowaniem sprawcy wykonawczego. Natomiast
samo kierowanie czynem zabronionym mo¿e mieæ dwojak¹ postaæ37.
Istota pierwszej, okrelanej mianem kierowania subiektywnego, sprowadza
siê do subiektywnego przekonania o potrzebie kierowania osob¹ wykonuj¹c¹
czyn zabroniony oraz wiadomym przekonaniu co do wykonywania tych czynnoci. Przypadek drugi, nazywany kierowaniem obiektywnym, cechuje siê mo¿liwoci¹ kszta³towania realizowanych znamion czynu zabronionego zarówno pod
k¹tem decyzji zwi¹zanej z rozpoczêciem czynnoci zabronionej, jak i jej zakoñczeniem. Wype³nienie znamion obu p³aszczyzn jest niezbêdnym warunkiem
uznania zachowania za sprawstwo kierownicze, nawet je¿eli ma charakter kolektywny38.
Specyficzn¹ form¹ zjawiskow¹ jest natomiast sprawstwo polecaj¹ce, które
jest szczególn¹ form¹ sprawstwa kierowniczego wyodrêbnion¹ w nowelizacji
kodeksu karnego z 1997 r., a przyjêt¹ w prawie karnym skarbowym w 1999 r.
Podobnie jak w przypadku sprawstwa kierowniczego, tak¿e tutaj mamy do czynienia z niewykonawcz¹ form¹ sprawstwa, sprawca nie realizuje bowiem znamion czynu zabronionego, zlecaj¹c jego wykonanie innej osobie. Istotna ró¿nica,
wskazuj¹ca na dzia³anie sprawcy polecaj¹cego (art. 9 § 1 k.k.s.), wynika z formy,
w jakiej sprawca polecaj¹cy panuje nad pope³nieniem czynu zabronionego, mianowicie wykorzystuje on uzale¿nienie od siebie innej osoby, polecaj¹c jej pope³nienie czynu zabronionego. Jak wskazuj¹ przy tym Wilk oraz Zagrodnik, uzale¿nienie od siebie sprawcy bezporedniego mo¿e przyj¹æ ró¿ne formy, zarówno
o charakterze formalnym (osoby pozostaj¹ce we wspólnej strukturze organizacyjnej), jak i nieformalnym (struktura stworzona z tymczasowych okolicznoci
faktycznych)39.
Z kolei Konarska-Wrzosek, Oczkowski oraz Skorupka wskazuj¹ w tym zakresie równie¿ na potrzebê istnienia silnej wiêzi o charakterze psychicznym
pomiêdzy sprawcami (emocjonalnym, finansowym czy instytucjonalnym), dziêki
któremu nastêpuje podporz¹dkowanie woli w zakresie pope³nienia czynu zabronionego. Autorzy powy¿szego twierdzenia wskazuj¹ równie¿ na wyj¹tkowo nagann¹ rolê sprawcy polecaj¹cego, jako inicjatora pope³nienia przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, który doprowadza do pope³nienia czynu
zabronionego przez inn¹ osobê, samemu odgrywaj¹c tylko rolê inicjatora40.
37
38
39
40

s. 76.

Por. V. Konarska-Wrzosek, Sprawstwo w prawie karnym skarbowym, ZNWSSM 2004, nr 10.
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe..., s. 8687.
Ibidem, s. 87.
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe...,
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Sprawstwo polecaj¹ce ró¿ni siê od sprawstwa kierowniczego tym, ¿e sprawca nie ma tak du¿ego wp³ywu na samo wykonanie pope³nionego czynu, ograniczaj¹c siê tylko do osi¹gniêcia z niego korzyci. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e
powy¿sza forma sprawstwa uznana zosta³a przez prawo karne skarbowe za
szczególnie naganne i oprócz niemo¿noci skorzystania z nadzwyczajnego z³agodzenia kary jest podstaw¹ do jej nadzwyczajnego obostrzenia.

6.4. Funkcjonowanie instytucji nadzwyczajnego z³agodzenia kary

Instytucja nadzwyczajnego z³agodzenia kary, zw³aszcza w prawie karnym powszechnym, jest od d³u¿szego czasu przedmiotem badañ, tak¿e w zakresie wykorzystania jej w praktyce. Przyk³adem mog¹ byæ badania opublikowane przez
Krystynê Daszkiewicz, która w swojej publikacji wskazuje, ¿e w 1970 r.
w s¹dach powiatowych województwa bydgoskiego41 zastosowanie nadzwyczajnego z³agodzenia kary kszta³towa³o siê na poziomie 0,5% wszystkich rozstrzygniêæ s¹dowych w sprawach karnych (w skali kraju 3,3%)42.
Jak podkrela autorka badañ, s¹dy stosuj¹ce tê instytucjê dopuszcza³y siê
szeregu uchybieñ zwi¹zanych z wymierzaniem kar mieszcz¹cych siê w zwyczajnym wymiarze kary jako nadzwyczajnie z³agodzonych, stosowano nadzwyczajne
z³agodzenie kary wobec m³odocianych tylko ze wzglêdu na ich wiek, a pomijano
warunek szczególnie uzasadnionego przypadku okrelonego w art. 57 § 1 k.k.
z 1969 r. Ponadto jako podstawê prawn¹ nadzwyczajnego z³agodzenia kary podawano tylko art. 57 § 3 k.k., a pomijano art. 57 § 1 k.k. czy art. 57 § 2 k.k.
W zwi¹zku z powy¿szym Daszkiewicz wnios³a o dalsz¹ analizê krytyczno-dogmatyczn¹ nadzwyczajnego z³agodzenia kary, by w ten sposób mo¿liwe by³o
formu³owanie kategorycznych wniosków na temat ca³okszta³tu problemów zwi¹zanych z praktyk¹ stosowania nadzwyczajnego z³agodzenia kary. Podobne g³osy
pojawia³y siê równie¿ w publikacjach innych autorów43.
Przeprowadzone badania uwzglêdniaj¹ rozstrzygniêcia, które zapad³y w II
i VII Wydziale Karnym S¹du Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydziale Karnym
S¹du Rejonowego w Elbl¹gu, X Wydziale Grodzkim S¹du Rejonowego w Elbl¹gu oraz II Wydziale Karnym S¹du Rejonowego w Lidzbarku Warmiñskim
i obejmuj¹ okres badawczy za lata 20002010. Przedstawione dane (tabele 2628)
obejmuj¹ sprawy dotycz¹ce pope³nienia przestêpstw skarbowych, w których zapad³y wyroki skazuj¹ce.
41
Obecnie województwo kujawsko-pomorskie, które powsta³o z po³¹czenia województw bydgoskiego i toruñskiego.
42
K. Daszkiewicz, Nadzwyczajne z³agodzenie kary w polskim kodeksie karnym..., s. 56
 za: Z. Pera, Instytucja nadzwyczajnego z³agodzenia kary w praktyce s¹dów woj. bydgoskiego,
Problemy Praworz¹dnoci 1971, nr 11, s. 3140.
43
Zob. M. Kulczycki, J. Zduñczyk, Wyj¹tkowo  nie znaczy nigdy, GS 1974, nr 21.
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Tabela 26

Efektywnoæ stosowania nadzwyczajnego z³agodzenia kary
w S¹dzie Rejonowym w Olsztynie44
Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

Nadzwyczajne
z³agodzenie kary

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozosta³e
postêpowania

286

544

365

343

668

474

280

190

215

254

362

3981

Razem

286

544

365

343

668

474

280

190

215

254

362

3981

Dane zosta³y uzyskane ze statystyk sporz¹dzonych i udostêpnionych w sekretariatach wydzia³ów.

Jak mo¿na zauwa¿yæ, w badanym okresie w obu wydzia³ach karnych S¹du
Rejonowego w Olsztynie nie stwierdzono ani jednego wypadku, w którym sêdziowie zdecydowaliby siê na zastosowanie przes³anki przewidzianej w art. 36
§ 1 k.k.s., dotycz¹cej nadzwyczajnego z³agodzenia kary. Zatem udzia³ procentowy nadzwyczajnego z³agodzenia kary w postêpowaniach w sprawach o pope³nione przestêpstwa oraz wykroczenia skarbowe wynosi rednio 0,0% wszystkich
postêpowañ karnych skarbowych.
Tabela 27

Efektywnoæ stosowania nadzwyczajnego z³agodzenia kary
w S¹dzie Rejonowym w Elbl¹gu45
Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005*

2006*

2007

2008*

2009*

2010

Razem

Nadzwyczajne
z³agodzenie kary

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozosta³e
rodzaje
postêpowañ

7

5

122

262

108

551

475

10

384

486

528

2938

Razem

7

5

122

262

108

551

475

10

384

486

528

2938

Dane zosta³y uzyskane ze statystyk sporz¹dzonych i udostêpnionych w sekretariatach wydzia³ów.
Gwiazdk¹ (*) oznaczono dane pochodz¹ce z X Wydzia³u Grodzkiego.

Podobnie jak w przypadku olsztyñskiego s¹du rejonowego, tak¿e w Elbl¹gu
nie stwierdzono ani jednego przypadku nadzwyczajnego z³agodzenia kary jako
przes³anki z art. 36 § 1 k.k.s. Tym samym tak¿e tu udzia³ procentowy nadzwyczajnego z³agodzenia kary w postêpowaniach w sprawach o pope³nione przestêpstwa oraz wykroczenia skarbowe wynosi rednio 0,0% wszystkich postêpowañ karnych skarbowych.
44
Liczba nadzwyczajnych z³agodzeñ karalnoci zastosowanych w II i VII Wydziale Karnym
S¹du Rejonowego w Olsztynie w latach 20002010 na tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ karnych skarbowych.
45
Liczba nadzwyczajnych z³agodzeñ karalnoci zastosowanych w VIII Wydziale Karnym S¹du
Rejonowego w Elbl¹gu w latach 20002010 na tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ karnych skarbowych.
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Tabela 28

Efektywnoæ stosowania nadzwyczajnego z³agodzenia kary
w S¹dzie Rejonowym w Lidzbarku Warmiñskim46
Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

Nadzwyczajne
z³agodzenie kary

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

0

0

0

0

0

0

0

0

Pozosta³e
rodzaje
postêpowañ

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

97

121

109

118

110

232

216

1003

Razem

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

97

121

109

118

110

232

216

1003

Dane zosta³y uzyskane ze statystyk sporz¹dzonych i udostêpnionych w sekretariacie wydzia³u.

Równie¿ w przypadku lidzbarskiego s¹du rejonowego tendencja dotycz¹ca
braku zastosowania nadzwyczajnego z³agodzenia kary w myl art. 36 § 1 k.k.s.
zosta³a utrzymana. Tak¿e tu udzia³ procentowy nadzwyczajnego z³agodzenia
kary w postêpowaniach w sprawach o pope³nione przestêpstwa oraz wykroczenia skarbowe wyniós³ 0,0% wszystkich postêpowañ karnych skarbowych.
Sumuj¹c powy¿sze wyniki, mo¿na stwierdziæ, ¿e na przestrzeni badanego
okresu stosunek procentowy spraw dotycz¹cych nadzwyczajnego z³agodzenia
kary do innych rodzajów rozstrzygniêæ, które zapada³y w wybranych wydzia³ach
karnych s¹dów rejonowych, wyniós³:
 Olsztyñski S¹d Rejonowy  0,0%,
 Elbl¹ski S¹d Rejonowy  0,0%,
 Lidzbarski S¹d Rejonowy  0,0%.
W ¿adnym z badanych s¹dów nie zdecydowano siê na zastosowanie instytucji nadzwyczajnego z³agodzenia kary, przewidzianego w art. 36 § 1 k.k.s. Powody takiego stanu rzeczy s¹ nastêpuj¹ce:
1) wykorzystanie quasi-nadzwyczajnego z³agodzenia kary  w przypadkach
uzasadniaj¹cych zastosowanie nadzwyczajnego z³agodzenia kary sêdziowie stosuj¹ art. 36 § 2 k.k.s., co nie jest ewidencjonowane w statystykach s¹dowych
jako wykorzystanie instytucji z art. 36a k.k.s. i jest to du¿o wygodniejsze
w orzekaniu wyroków skazuj¹cych,
2) nadzwyczajny charakter tej instytucji  sêdziowie maj¹ na uwadze semantykê okrelaj¹c¹ nadzwyczajne z³agodzenie kary jako instytucji o charakterze nadzwyczajnym, dlatego te¿ staraj¹ siê korzystaæ z tej formy degresji
karania mo¿liwie najrzadziej, aby nie nast¹pi³a jej gradacja,
3) brak inicjatywy sprawcy czynu  sêdziowie podkrelali, ¿e podczas
przeprowadzonych rozpraw wielokrotnie rozwa¿ali mo¿liwoæ zastosowania
46
Liczba nadzwyczajnych z³agodzeñ karalnoci zastosowanych w II Wydziale Karnym S¹du
Rejonowego w Lidzbarku Warmiñskim w latach 20002010 na tle ogólnej liczby zarejestrowanych
postêpowañ karnych skarbowych.
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nadzwyczajnego z³agodzenia kary, jednak brak inicjatywy w tym wzglêdzie ze
strony oskar¿onego lub jego pe³nomocnika (z³o¿enie wniosku o nadzwyczajne
z³agodzenie kary) definitywnie wzbudza w nich przekonanie, ¿e skorzystanie
z tej instytucji jest zbêdne,
4) stosowanie rodków probacyjnych  w ka¿dym z badanych wypadków
zastosowania przez sêdziów kary pozbawienia wolnoci sêdziowie odgórnie
orzekali wobec sprawcy przestêpstwa skarbowego warunkowe zawieszenie wykonania kary, traktuj¹c takie orzeczenie jako przejaw z³agodzenia kary. Dodatkowo wskazywali, ¿e niejednokrotnie zastosowanie grzywny samoistnej by³o
w zupe³noci wystarczaj¹cym przejawem z³agodzenia kary wobec sprawcy przestêpstwa skarbowego, bez potrzeby dodatkowego okrelania tej instytucji z art.
36 § 1 k.k.s. w orzekanym wyroku.
Na podstawie powy¿szych rozwa¿añ za s³uszne mo¿na uznaæ twierdzenie
Daszkiewicz o zbyt b³ahym traktowaniu instytucji nadzwyczajnego z³agodzenia
kary przez organy orzekaj¹ce, co mo¿e prowadziæ do przekonania, ¿e sêdziom
nie zale¿y na tworzeniu spo³ecznie po¿¹danych postaw sprawców przestêpstw
skarbowych. Maj¹c jednak na uwadze mo¿liwoæ stosowania innych rozwi¹zañ
z zakresu degresji karania w prawie karnym skarbowym, nale¿y stwierdziæ, ¿e
formu³owania takich wniosków nie mo¿na uznaæ za powód do stawiania kategorycznych wniosków na temat ca³okszta³tu stosowania tej instytucji na p³aszczynie karnej skarbowej.
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Rozdzia³ 7

PRZEDAWNIENIE KARALNOCI
7.1. Istota przedawnienia karalnoci

Sam fakt pope³nienia czynu zabronionego nie powoduje po¿¹danej reakcji pañ-

stwa wobec sprawcy czynu. Aby do tego dosz³o, uprawnione organy musz¹
podj¹æ wiele nastêpuj¹cych po sobie czynnoci, których efektem bêdzie doprowadzenie do stanu po¿¹danego, czyli poci¹gniêcie sprawcy do stosownej odpowiedzialnoci1.
Instytucja przedawnienia zwi¹zana jest z up³ywem czasu, w jakim organ
procesowy powinien podj¹æ odpowiednie czynnoci. W za³o¿eniu materialnoprawnym stwierdzenie przedawnienia uchyla mo¿liwoæ poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci sprawcy czynu zabronionego, nie odbieraj¹c przy tym czynowi
znamion przestêpstwa lub wykroczenia. Ze specyficzn¹ odmian¹ instytucji
przedawnienia mamy do czynienia w sytuacji, w której sprawca czynu zosta³
poci¹gniêty do odpowiedzialnoci karnej, jednak od chwili uprawomocnienia siê
decyzji w tej sprawie up³ynê³o tyle czasu, ¿e egzekwowanie sankcji orzeczonej
wydaje siê byæ ju¿ niecelowe.
Nazwa instytucji przedawnienia wywodzi siê od ³aciñskiego s³owa praescriptio, czyli dawnoæ, odleg³y czasowo termin dotycz¹cy rzeczy, które sta³y
siê bardzo dawno temu. Termin przedawniæ siê nale¿y tym samym rozumieæ
jako trac¹cy moc prawn¹2.
Analizuj¹c to pojêcie na p³aszczynie materialnoprawnej, mo¿na odnieæ
wra¿enie, ¿e stanowi ono zaprzeczenie idei stosowania prawa karnego (w tym
karnego skarbowego), albowiem dopuszcza sytuacjê, w której sprawca czynu po
up³yniêciu okrelonego czasu uniknie odpowiedzialnoci, jak¹ powinien ponieæ
w zwi¹zku z pope³nieniem czynu zabronionego.
Jednak¿e uwzglêdniaj¹c cele kary (ich szersza analiza zosta³a przedstawiona
w rozdziale pierwszym niniejszej monografii), nale¿y zauwa¿yæ, ¿e sprawca
pope³niaj¹cy czyn zabroniony nie mo¿e z góry przewidzieæ mo¿liwoci unikniêcia odpowiedzialnoci, a tym samym pope³niæ przestêpstwa skarbowego w przekonaniu o swojej bezkarnoci, co samo w sobie nie mo¿e stanowiæ elementu
1
Zob. K. Banasik, Karalnoæ przestêpstwa ze skutkiem oddalonym w czasie, PiP 2014, nr 10,
s. 104.
2
K. Marsza³, Przedawnienie w prawie karnym, Warszawa 1972, s. 7.
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demoralizuj¹cego w zwi¹zku z pope³nionym czynem. Zastosowanie w danym
przypadku instytucji przedawnienia nie jest wiêc efektem dzia³alnoci sprawcy,
a bezczynnoci organu zobowi¹zanego do cigania tych czynów.
Przedawnienie jako instytucja prawa karnego skarbowego nie jest czym
nowym, zosta³a bowiem przewidziana ju¿ w ustawie karnej skarbowej z 1926 r.
Pierwotnie pojawia³y siê g³osy krytykuj¹ce tê instytucjê, uznaj¹c j¹ za formê
faworyzowania przestêpców i ich umiejêtnoci zacierania ladów po pope³nionym czynie zabronionym lub umiejêtnoci uchylania siê od wykonania orzeczonej kary, a tym samym za pog³êbianie demoralizuj¹cego wp³ywu zarówno na
sprawców przestêpstw, jak i spo³eczeñstwo. Jednak¿e pomimo usilnych prób
wykrelenia tej instytucji z ustawodawstwa karnego pozosta³a w nim, staj¹c siê
jego nieod³¹cznym elementem3.
Nale¿y tutaj przytoczyæ równie¿ argumenty Edmunda Krzymuskiego, który
opowiedzia³ siê za pozostawieniem w ramach przepisów prawa karnego instytucji przedawnienia. Twierdzi³ on, ¿e za zasadnoci¹ istnienia przedawnienia przemawiaj¹ nastêpuj¹ce wzglêdy:
 po d³u¿szym okresie zwi¹zanym z pope³nieniem czynu pamiêæ o przestêpstwie ganie i w zwi¹zku z tym zaciera siê te¿ wyrz¹dzona spo³eczeñstwu krzywda moralna,
 pañstwo musi byæ konsekwentne w zwi¹zku z brakiem reakcji na pope³niony czyn w terminie wymaganym do poci¹gniêcia sprawcy do odpowiedzialnoci,
 znaczny up³yw czasu zwiêksza znacznie prawdopodobieñstwo zniszczenia
b¹d zaginiêcia materia³u dowodowego,
 reakcja pañstwa po zbyt d³ugim up³ywie czasu od chwili pope³nienia
czynu zabronionego mo¿e stanowiæ istotne niebezpieczeñstwo dla spokoju obywateli,
 istnieje domniemanie, ¿e po d³ugim up³ywie czasu od pope³nienia przestêpstwa sprawca móg³ siê poprawiæ w swoim zachowaniu4.
Podobn¹ argumentacjê odnaleæ mo¿na w twierdzeniach dotycz¹cych
przedawnienia g³oszonych przez Juljusza Makarewicza, który dostrzega³ zasadnoæ uznania tej instytucji w zwi¹zku z brakiem potrzeby karania sprawcy ze
wzglêdu na zmianê stosunków spo³ecznych oraz ryzyko utraty wymaganego materia³u dowodowego5.

Ibidem, s. 50; por. A. B³achnio, K. Rola-Stê¿ycka, Uporczywe niewp³acanie podatku w terminie, a przedawnienie karalnoci, Prok. i Pr. 2009, nr 3, s. 6072.
4
E. Krzymuski, System prawa karnego ze stanowiska nauki i trzech kodeksów obowi¹zuj¹cych w Polsce. Czêæ I, Kraków 1921, s. 287.
5
J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 276.
3
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Wspomniana ustawa karna skarbowa z 1926 r.6 przewidywa³a dwa podstawowe okresy przedawnienia, okrelone w art. 4043:
 trzy lata w przypadku przestêpstw polegaj¹cych na uszczupleniu dochodu
skarbu pañstwa lub naruszeniu zakazu przywozu, wywozu lub przewozu,
 rok w przypadku innych przestêpstw, je¿eli organy upowa¿nione do wszczynania spraw karnych skarbowych nie podjê³y czynnoci procesowych zwi¹zanych z wykryciem czynu lub poci¹gniêciem do odpowiedzialnoci sprawcy.
Ponadto ustawa karna skarbowa okrela³a terminy zwi¹zane z przedawnieniem karalnoci, które nastêpowa³o po up³ywie podwójnego czasookresu, w zale¿noci od typu przestêpstwa, które sprawca pope³ni³ (trzy lata lub rok).
Wed³ug Gustawa Taubenschlaga czynnoci, jakie powinien podj¹æ organ
w rozumieniu powy¿szego stwierdzenia, oznaczaj¹ jak¹kolwiek czynnoæ maj¹c¹ na celu stwierdzenie i ustalenie faktu pope³niania przestêpstwa oraz poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci sprawcy b¹d dotycz¹ce egzekucji orzeczonej
kary. Je¿eli natomiast organ karny skarbowy stwierdzi³ przedawnienie, powinien
z urzêdu (nie czekaj¹c na wniosek strony) postêpowanie zatrzymaæ i wydaæ
orzeczenie umarzaj¹ce7.
Co ciekawe, ówczesna ustawa karna skarbowa za przerwanie terminu
przedawnienia uznawa³a czas, w jakim sprawca pe³ni³ mandat poselski, co by³o
jedynym warunkiem przerywaj¹cym bieg przedawnienia oprócz tych zawartych
w ustawie8.

7.2. Charakter przedawnienia karalnoci

Obecne rozwi¹zania dotycz¹ce instytucji przedawnienia w prawie karnym skarbowym równie¿ wskazuj¹ na potrzebê istnienia tej instytucji. Warto zauwa¿yæ,
¿e w przeciwieñstwie do prawa karnego powszechnego, nie przewidziano tu
ograniczenia o charakterze przedmiotowym, tak¿e bieg terminu przedawnienia
dotyczy wszystkich przestêpstw skarbowych oraz wykroczeñ skarbowych9. Dodatkowo nale¿y podkreliæ, ¿e od pocz¹tku wprowadzenia instytucji przedawnienia do polskiego ustawodawstwa w doktrynie prowadzona jest dyskusja na temat
umiejscowienia instytucji przedawnienia. Wyodrêbniæ mo¿na trzy stanowiska,
uznaj¹ce j¹ za:
6
Sama instytucja przedawnienia znana by³a równie¿ we wczeniejszych aktach prawnych
pañstw zaborczych, z których to rozwi¹zañ zaczerpniêto stosowne rozwi¹zania. Akty prawne, na
podstawie których wprowadzono m.in. instytucjê przedawnienia, przedstawiono w rozdziale pierwszym niniejszego opracowania.
7
G. Taubenschlag, Przedmowa [w:] Prawo karne skarbowe, £ód 1927, s. 3132.
8
Przerwanie terminu przedawnienia wynika³o z art. 21 ust. 3 Konstytucji RP z dnia 17 maja
1921 r. (Dz.U. Nr 44 poz. 267).
9
L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe, Warszawa 2009, s.174.
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 typowo materialnoprawne rozwi¹zanie,
 posiadaj¹c¹ typowo procesowy charakter,
 posiadaj¹c¹ charakter materialnoprocesowy.
Zwolennicy pierwszego stanowiska argumentuj¹ swoje pogl¹dy przede
wszystkim umiejscowieniem przepisów dotycz¹cych przedawnienia w³anie
w materialnej czêci prawa karnego, a tym samym wskazuj¹ce na typowo materialnoprawn¹ konstrukcjê ustanie karalnoci. Zwolennicy drugiego stanowiska
na poparcie swoich pogl¹dów przytaczaj¹ pogl¹d, ¿e przez d³ugi up³yw czasu
pañstwo rezygnuje z prawa cigania i represji wobec sprawcy (zakaz cigania,
zakaz wykonania kary), co stanowiæ mo¿e o istnieniu przedawnienia jako specyficznej przeszkody procesowej. Najbardziej wywarzone w tym sporze stanowisko g³osz¹ przedstawiciele trzeciej grupy, którzy uznaj¹, ¿e jest to instytucja
jednoczenie uchylaj¹ca pañstwowe roszczenie karne i tworz¹ca zakaz cigania
i wykonania kary. Tym samym skutek ma charakter materialny, a konsekwencja
wynikaj¹ca z niego ma charakter typowo procesowy10. Swój pogl¹d w tym sporze wyrazi³ równie¿ S¹d Najwy¿szy, który w jednym z wyroków orzek³, ¿e:
Przedawnienie jest instytucj¹ w pierwszym rzêdzie materialnoprawn¹ (niezale¿nie od tego, ¿e wywo³uje istotne skutki tak¿e na p³aszczynie procesowej), co
ma z kolei zasadnicze znaczenie dla stwierdzenia dopuszczalnoci wstecznego
dzia³ania przepisów dotycz¹cych przedawnienia11. W innym wyroku wskaza³
za, ¿e pomimo zaistnienia okolicznoci o charakterze materialnoprawnym, jak¹
jest przedawnienie, skutek ten jest instytucj¹ o typowo procesowym charakterze,
co sprawia, ¿e w efekcie nie jest wa¿ne, jakie przestêpstwo w rzeczywistoci
sprawca pope³ni³, ale o jakie jest cigany12.

7.3. Przedawnienie karalnoci

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi obecnie regulacjami przewidzianymi w prawie karnym skarbowym rozró¿niamy dwa podstawowe typy przedawnienia  karalnoci
oraz wykonania kary. Jak ju¿ wspomniano, ró¿nica pomiêdzy poszczególnymi
rodzajami przedawnienia zwi¹zana jest z etapem procesowym, na którym nastêpuje zbyt d³ugi up³yw czasu, oraz z okreleniem terminu, po którym stwierdza
siê przedawnienie.
Jak zauwa¿aj¹ Konarska-Wrzosek, Oczkowski oraz Skorupka, przedawnienie karalnoci, okrelone jako przes³anka procesowa w art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k.,
rozró¿nia dwie sytuacje, które w prawie karnym skarbowym nie znajduj¹
10
11
12
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K. Marsza³, Przedawnienie w prawie karnym..., s. 7790.
Wyrok SN z dnia 22 padziernika 2009 r., IV KK 446/08, KZS 2010, nr 2, poz. 16, Legalis.
Wyrok SN z dnia 4 marca 2009 r., III KK 322/08, OSNKW 2009, nr 8, poz. 64, s. 20.

oddzielnego terminu czasu  mowa tutaj o przedawnieniu cigania przestêpstw
skarbowych i wykroczeñ skarbowych oraz o przedawnieniu orzekania w sprawach karnych skarbowych.
Pierwszy z przytoczonych przyk³adów mówi o niemo¿liwoci cigania,
a tym samym wszczêcia postêpowania, natomiast drugi o niemo¿noci podjêcia
czynnoci procesowej zwi¹zanej z wyrokowaniem co do winy sprawcy czynu
zabronionego13. Warto zauwa¿yæ, ¿e wszczêcie postêpowania przeciwko sprawcy
przed up³ywem przedawnienia okrelonego w pierwszym z wymienionych przypadków wyd³u¿a czasow¹ mo¿liwoæ poci¹gniêcia go do odpowiedzialnoci14.
Z kolei Tadeusz Bojarski, Aneta Michalska-Warias, Joanna Piórkowska-Flieger oraz Maciej Szwarczyk wskazuj¹, ¿e mówi¹c o przedawnieniu, nale¿a³oby odró¿niæ dwie sytuacje: przedawnienie cigania oraz przedawnienie wyrokowania15.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przedawnienie karalnoci w prawie
karnym skarbowym opisane jest w art. 44 i 51 k.k.s. Okrelono tam terminy,
w jakich organ powinien wszcz¹æ postêpowanie w sprawie o pope³nienie przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, uzale¿niaj¹c je od wysokoci kary, jaka grozi za pope³niony czyn (przestêpstwa skarbowe).
I tak, czyn zabroniony przedawnia siê, je¿eli od chwili jego pope³nienia
up³ynê³o:
 rok  w przypadku pope³nienia wykroczenia skarbowego,
 5 lat  je¿eli czyn zabroniony uznany za przestêpstwo skarbowe zagro¿ony
jest kar¹ grzywny, kar¹ ograniczenia wolnoci lub kar¹ pozbawienia wolnoci
nieprzekraczaj¹c¹ 3 lat,
 10 lat  je¿eli czyn zabroniony uznany za przestêpstwo skarbowe zagro¿ony jest kar¹ pozbawienia wolnoci przekraczaj¹c¹ 3 lata.
Dodatkowo nale¿y zauwa¿yæ, ¿e zgodnie z art. 44 § 2 i art. 51 § 1 k.k.s.,
je¿eli przestêpstwo skarbowe lub wykrocznie skarbowe polega³o na uszczupleniu lub nara¿eniu na uszczuplenie nale¿noci publicznoprawnej, to uznaje siê je
za przedawnione z chwil¹, gdy nast¹pi³o przedawnienie tej nale¿noci. Tym
samym mo¿na wskazaæ dodatkowy termin przedawnienia karalnoci, który nie
wynika jednak bezporednio z przepisów karnych skarbowych, ale z subsydiarnego charakteru tej ga³êzi prawa wzglêdem prawa podatkowego, uznaj¹cego
zaistnienie braku podstawy do cigania i ukarania sprawcy.

13
Podobne zdanie w sprawie rozró¿nienia trzech rodzajów przedawnienia wyrazi³ Lech Gardocki  zob. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2009, s. 210.
14
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe,
Warszawa 2011, s. 174175.
15
T. Bojarski, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2009, s. 184.
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Powy¿sze terminy zwi¹zane z uiszczeniem nale¿noci publicznoprawnej zosta³y okrelone w przepisach rozdzia³u 8 Ordynacji Podatkowej, w myl których
zobowi¹zania podatkowe powsta³e na podstawie decyzji organu podatkowego
przedawniaj¹ siê po up³ywie trzech lat, je¿eli decyzja zosta³a dorêczona po up³ywie tego okresu (art. 68 § 14 Ord. Pod.), natomiast zobowi¹zanie podatkowe
powsta³e z mocy prawa przedawnia siê po up³ywie piêciu lat (art. 70 § 1 Ord.
Pod.)16. Ponadto w przypadku nale¿noci publicznoprawnej wynikaj¹cej z decyzji administracyjnej za termin, od którego nale¿y liczyæ bieg przedawnienia,
uznaje siê koniec roku kalendarzowego, w którym powsta³ obowi¹zek podatkowy (lub piêæ lat w sytuacji, gdy podatnik nie z³o¿y³ wymaganej deklaracji podatkowej lub nie ujawni³ wszystkich danych niezbêdnych do ustalenia w³aciwej
wysokoci nale¿noci podatkowej). Natomiast w przypadku nale¿noci publicznoprawnej wynikaj¹cej z przepisów prawa podatkowego terminem tym jest koniec roku kalendarzowego, w którym up³yn¹³ termin p³atnoci tego podatku. Jak
zosta³o to wskazane wczeniej, powy¿sze ustalenia maj¹ istotne znaczenie,
zw³aszcza dla organów karnych skarbowych, które wszczê³y postêpowanie
w zwi¹zku z nieuiszczeniem nale¿noci publicznoprawnej, a zbli¿a siê termin,
w którym roszczenie to ulegnie przedawnieniu.
W praktyce czêsto pracownicy komórek ds. karnych skarbowych korzystali
z mo¿liwoci okrelonej w art. 70 § 6 pkt 1 Ord. Pod., zgodnie z którym bieg
terminu przedawnienia zobowi¹zania podatkowego nie rozpoczyna siê, a rozpoczêty ulega zawieszeniu z dniem wszczêcia postêpowania w sprawie o przestêpstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, je¿eli podejrzenie pope³nienia przestêpstwa lub wykroczenia wi¹¿e siê z niewykonaniem tego zobowi¹zania.
Rozwi¹zanie to spotka³o siê z krytyczn¹ ocen¹ ze strony podatników, którzy
stwierdzaj¹c nadu¿ycia w tej materii ze strony urzêdników (zw³aszcza pod koniec roku podatkowego), przed³u¿aj¹cych bieg postêpowania, zawieszaj¹c je,
a tym samym uniemo¿liwiaj¹c podatnikowi korzystanie z rozwi¹zañ procesowych.
Efektem krytyki by³a skarga do Trybuna³u Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 17 lipca 2012 r. stwierdzi³, ¿e niepoinformowanie podatnika o zawieszaniu biegu terminu przedawnienia, a tym samym uniemo¿liwienie mu podjêcia stosownych czynnoci procesowych, stanowi naruszenie zasady ochrony
zaufania obywatela do pañstwa i stanowionego przez nie prawa wynikaj¹c¹
z art. 2 Konstytucji RP17.
Natomiast wyliczenie terminów zwi¹zanych z pope³nieniem przestêpstwa
skarbowego lub wykroczenia skarbowego okrelonych w art. 44 i 51 k.k.s. polega na rozró¿nieniu specyfiki czynów. W przypadku czynów zabronionych
16
Zob. B. Brzeziñski, M. Kalinowski, Znaczenie terminów z zakresu prawa podatkowego wystêpuj¹cych w kodeksie karnym skarbowym, KPP 2000, nr 2.
17
Wyrok TK z dnia 17 lipca 2012 r., P30/11, Dz.U. z 2012 r. poz. 848.
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o charakterze formalnym bieg terminu przedawnienia liczy siê od momentu,
w którym sprawca zachowa³ siê w sposób zabroniony, natomiast w przypadku
czynów o charakterze materialnym bieg terminu przedawnienia liczony jest od
chwili wyst¹pienia skutku.
Jak zauwa¿aj¹ Leszek Wilk oraz Jaros³aw Zagrodnik, ró¿nica w odmiennym
podejciu do wyliczania terminu dla przestêpstw i wykroczeñ skutkowych oraz
bezskutkowych ma na celu uniemo¿liwienie stwierdzenia przedawnienia w sytuacji, gdy skutek nastêpuje znacznie póniej ni¿ samo pope³nienie czynu zabronionego18.
Natomiast Violetta Konarska-Wrzosek, Tadeusz Oczkowski oraz Jerzy Skorupka wskazuj¹, ¿e kodeks karny skarbowy przewiduje jeszcze jeden termin
zwi¹zany z przedawnieniem, dotycz¹cy nale¿noci innych ni¿ okrelone wczeniej, do których nie ma zastosowania zapis biegu przedawnienia okrelony
w Ordynacji Podatkowej. Dotyczy to m.in. nale¿noci celnych  bieg terminu
przedawnienia liczony jest wówczas z koñcem roku, w którym up³yn¹³ termin
dla tej p³atnoci19.
Dodatkowo nale¿y zauwa¿yæ, ¿e okrelone powy¿ej przepisy kodeksu karnego skarbowego przewiduj¹ przerwanie (wyd³u¿enie) biegu przedawnienia
w przypadku wszczêcia postêpowania przeciwko sprawcy przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Tym samym mamy tutaj do czynienia ze
swoist¹ zamian¹ terminu przedawnienia: organy maj¹ okrelony czas na ustalenie sprawcy, a w razie wszczêcia wobec niego postêpowania liczy siê ju¿ inny
bieg przedawnienia zwi¹zany z ukaraniem sprawcy, który w przypadku prawa
karnego skarbowego wynosi:
 2 lata  w odniesieniu do wykroczeñ skarbowych,
 5 lat  w odniesieniu do przestêpstw skarbowych zagro¿onych kar¹ grzywny, kar¹ ograniczenia wolnoci lub pozbawienia wolnoci do 3 lat,
 10 lat  w przypadku przestêpstw skarbowych zagro¿onych kar¹ pozbawienia wolnoci powy¿ej 3 lat.
Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e obecne przepisy karne skarbowe, podobnie jak
w pierwszej ustawie karnej skarbowej z 1926 r., przewiduj¹ zawieszenie up³ywu
czasu przedawnienia w sytuacji, gdy sprawca czynu zabronionego otrzyma³ mandat do pe³nienia funkcji pos³a lub senatora, chyba ¿e zostanie wobec niego
zniesiony immunitet parlamentarny.
W przypadku przedawnienia karalnoci terminy dotycz¹ce przedawnienia
w znacz¹cy sposób wyd³u¿aj¹ siê. Generalnie, zgodnie z nakazem zawartym
w art. 9 § 1 k.k.w. (recypowanym na p³aszczyznê prawa karnego skarbowego
18
19

s. 176.

L. Wilk, J. Zagrodnik, Prawo karne skarbowe..., s. 175
V. Konarska-Wrzosek, T. Oczkowski, J. Skorupka, Prawo i postêpowanie karne skarbowe...,
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w myl art. 178 k.k.s.), prawomocne orzeczenia s¹du powinny zostaæ wykonane
bez zbêdnej zw³oki. W praktyce jednak przez b³¹d ludzki, zwi¹zany np. z przeoczeniem obowi¹zku lub z powodów wad technicznych, czasami zdarza siê, ¿e
czas pomiêdzy orzeczeniem kary a podjêciem czynnoci zwi¹zanych z jej egzekucj¹ znacznie siê wyd³u¿a.

7.4. Przedawnienie wykonania orzeczonej kary

Prawo

karne skarbowe przewiduje w³asne terminy przedawnienia wykonania
orzeczonej kary za wykroczenie skarbowe (art. 51 § 3 k.k.s.). W przypadku
przestêpstw skarbowych (zgodnie z art. 45 k.k.s.) recypowany jest zapis unormowañ zawartych w kodeksie karnym wykonawczym. Zgodnie z tymi ustaleniami
wykonanie orzeczonej kary lub rodka karnego przedawnia siê, je¿eli od chwili
uprawomocnienia siê orzeczenia w danej sprawie minê³o:
 3 lata  w przypadku sprawcy skazanego za pope³nienie wykroczenia
skarbowego, wobec którego orzeczono karê grzywny, rodek karny lub rodek
zabezpieczaj¹cy,
 10 lat  w przypadku sprawcy skazanego za pope³nienie przestêpstwa
skarbowego, wobec którego orzeczono karê grzywny lub karê ograniczenia wolnoci oraz dowolny rodek karny,
 15 lat  w przypadku sprawcy skazanego za pope³nienie przestêpstwa
skarbowego, wobec którego orzeczono karê pozbawienia wolnoci do lat 5;
 30 lat  w przypadku sprawcy skazanego za pope³nienie przestêpstwa
skarbowego, wobec którego orzeczono karê pozbawienia wolnoci przekraczaj¹c¹ 5 lat20.
Przepisy prawa karnego skarbowego przewiduj¹ jeszcze jeden termin zwi¹zany z przedawnieniem rodka zabezpieczaj¹cego orzeczonego w przypadku pope³nienia przestêpstw skarbowych (art. 45 § 1a k.k.s.), którego nie mo¿na wykonaæ, je¿eli od uprawomocnienia siê orzeczenia up³ynê³o 10 lat.

7.5. Funkcjonowanie instytucji przedawnienia

Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e przedawnienie karalnoci stanowi swoiste zerwanie
wiêzi pomiêdzy czynem zabronionym a kar¹ za niego gro¿¹c¹, poniewa¿ prowadzi do sytuacji, w której fakt pope³nienia czynu zabronionego nie budzi w¹tpliwoci, jednak¿e nie podlega ju¿ odpowiedzialnoci.
20
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Ibidem, s. 177178.

Wskazane wczeniej przepisy prawa karnego skarbowego jednoznacznie
okrelaj¹ brak mo¿liwoci poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci sprawcy oraz obowi¹zek niewszczynania postêpowania w sprawie o przestêpstwo skarbowe (lub
wykroczenie skarbowe), a w razie jego wszczêcia  nakaz umorzenia. Tym samym mo¿na uznaæ, ¿e instytucja ta stanowi kompromis pomiêdzy mo¿liwoci¹
poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci sprawcy a zasadami wynikaj¹cymi z racjonalizacji kary, który uwzglêdniaæ powinien czasowy zakres oddzia³ywania kary21.
Dla pe³nego przeprowadzenia analizy funkcjonowania przedawnienia karalnoci w prawie karnym skarbowym autor niniejszego opracowania uzna³, ¿e
nale¿y wskazaæ stwierdzone przypadki zaistnienia przes³anki okrelonej w art. 17
§ 1 pkt 6 k.p.k., zarówno na etapie postêpowania przygotowawczego, które
odbywa³o siê w wybranych finansowych organach postêpowania przygotowawczego, jak i na etapie postêpowania s¹dowego.
Niestety, wyników poni¿szych badañ nie bêdzie mo¿na skonfrontowaæ z innymi, poniewa¿ brak jest publikacji naukowych, w których autorzy przedstawiliby
swoje spostrze¿enia dotycz¹ce funkcjonowania instytucji przedawnienia w prawie
karnym skarbowym. Dane z przeprowadzonych badañ prezentuj¹ tabele 2933.
Tabela 29

Efektywnoæ stosowania przedawnienia karalnoci
w Warmiñsko-Mazurskim Urzêdzie Skarbowym w Olsztynie22
Lata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

Przeprowadzone
postêpowania

31

39

41

41

32

50

35

269

Stwierdzone
przedawnienia

33

27

18

12

36

33

17

176

Razem

64

66

59

53

68

83

52

445

Dane uzyskane na podstawie informacji otrzymanej z komórki ds. karnych skarbowych Warmiñsko-Mazurskiego Urzêdu Skarbowego w Olsztynie.

Na podstawie danych zestawionych w powy¿szej tabeli mo¿na stwierdziæ,
¿e przedawnienia karalnoci stanowi³y rednio 39,55% wszystkich postêpowañ
wszczêtych na przestrzeni badanego okresu. Najwiêcej przypadków zaistnienia
instytucji z art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. stwierdzono w 2008 r. (52,94% wszystkich
postêpowañ w tym urzêdzie), natomiast najmniej w 2007 r. (22,64%).
R. Koper, K. Sychta, J. Zagrodnik, Karnomaterialne aspekty instytucji przedawnienia  zagadnienia wybrane [w:] Z. Æwi¹kalski, G. Artymiak (red.), Wspó³zale¿noæ prawa karnego materialnego i procesowego w wietle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, Warszawa
2009, s. 199.
22
Liczba przedawnieñ karalnoci stwierdzonych przez Warmiñsko-Mazurski Urz¹d Skarbowy
w Olsztynie w latach 20042010 na tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ karnych skarbowych.
21
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Tabela 30
Efektywnoæ stosowania przedawnienia karalnoci w Urzêdzie Skarbowym w Olsztynie23
Lata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

Przeprowadzone
postêpowania

259

154

98

146

190

151

245

1243

Stwierdzone
przedawnienia

b.d.

422

508

453

379

337

280

2379

Razem

b.d.

576

606

599

569

488

525

3622

Dane uzyskane na podstawie informacji otrzymanej z komórki ds. karnych skarbowych Urzêdu
Skarbowego w Olsztynie.

W przypadku Urzêdu Skarbowego w Olsztynie liczba postêpowañ, w których stwierdzono istnienie podstawy do uznania przedawnienia karalnoci, wynios³a rednio 34,31% wszystkich postêpowañ, które wszczêto w tym urzêdzie
na przestrzeni badanego okresu lat. Najwiêcej przypadków przedawnienia karalnoci na podstawie przes³anki art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. mia³o miejsce w 2006 r.
(83,82%), natomiast najmniej w 2010 r. (53,33%). Liczba stwierdzonych
przedawnieñ karalnoci stanowi tutaj niepokoj¹co wysok¹ liczbê, zw³aszcza bior¹c pod uwagê rekordowy pod tym wzglêdem rok 2006.
Tabela 31
Efektywnoæ stosowania przedawnienia karalnoci w Urzêdzie Skarbowym w Elbl¹gu24
Lata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

Przeprowadzone
postêpowania

855

838

882

659

627

583

575

5019

Stwierdzone
przedawnienia

199

120

143

97

82

104

116

861

1 054

958

1 025

756

709

687

691

5880

Razem

Dane uzyskane na podstawie informacji otrzymanej z komórki ds. karnych skarbowych Urzêdu Skarbowego w Elbl¹gu.

W przypadku elbl¹skiego urzêdu skarbowego przedawnienie karalnoci
stwierdzono rednio w 14,64% postêpowañ przeprowadzonych w tym urzêdzie
na przestrzeni badanego okresu. Stanowi to znacznie mniejsz¹ liczbê od wskazanych wczeniej danych z Urzêdu Skarbowego w Olsztynie. Najwiêcej przypadków spe³niaj¹cych powy¿sz¹ przes³ankê mia³o miejsce w 2004 r. (18,88%
wszystkich postêpowañ przeprowadzonych w powy¿szym urzêdzie), natomiast
najmniej w 2008 r. (11,56%).
23
Liczba przedawnieñ karalnoci stwierdzonych przez Urz¹d Skarbowy w Olsztynie w latach
20042010 na tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ karnych skarbowych.
24
Liczba przedawnieñ karalnoci stwierdzonych przez Urz¹d Skarbowy w Elbl¹gu w latach 20042010
na tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ karnych skarbowych.
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Tabela 32

Efektywnoæ stosowania przedawnienia karalnoci
w Urzêdzie Skarbowym w Bartoszycach25
Lata
Przeprowadzone
postêpowania
Stwierdzone
przedawnienia
Razem

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

455

425

333

232

266

259

266

2236

11

31

21

28

36

90

99

316

466

456

354

260

302

349

365

2552

Dane uzyskane na podstawie informacji otrzymanej z komórki ds. karnych skarbowych Urzêdu Skarbowego w Bartoszycach.

W przypadku bartoszyckiego urzêdu skarbowego liczba postêpowañ, w których na przestrzeni badanego okresu stwierdzono przedawnienie karalnoci, wynios³a rednio 12,38%, co stanowi znacznie mniejsz¹ liczbê od danych uzyskanych z olsztyñskich urzêdów skarbowych. Najwiêcej przypadków, w których
stwierdzono powy¿sz¹ przes³ankê, mia³o miejsce w 2010 r. (27,12% postêpowañ
przeprowadzonych w tym urzêdzie), natomiast najmniej tego rodzaju postêpowañ stwierdzono w 2004 r. (2,36%).
Tabela 33
Efektywnoæ przedawnienia karalnoci stwierdzona przez Izbê Celna w Olsztynie26
Lata

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

3 883

4 599

3 277

5 585

33 535

22 565

5 066

74 627

Stwierdzone
przedawnienia

b.d.

241

219

258

495

432

325

1970

Razem

b.d.

4840

3496

5843

34 030

22 997

5391

76 597

Przeprowadzone
postêpowania

Dane uzyskane na podstawie informacji otrzymanej z Izby Celnej w Olsztynie.

W przypadku Izby Celnej w Olsztynie próba ustalenia liczby przedawnieñ
karalnoci w 2004 r. okaza³a siê niemo¿liwa z powodu zniszczenia dokumentów
w organach podleg³ych izbie. W okresie obejmuj¹cym pozosta³e lata liczba postêpowañ przeprowadzonych przez organy podleg³e Izbie Celnej w Olsztynie,
w których stwierdzono przedawnienie karalnoci, wynios³a rednio 2,57%
25
Liczba przedawnieñ karalnoci stwierdzonych przez Urz¹d Skarbowy w Bartoszycach w latach 20042010 na tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ karnych skarbowych.
26
Liczba przedawnieñ karalnoci stwierdzonych przez Izbê Celn¹ w Olsztynie w organach jej
podleg³ych w latach 20042010 na tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ karnych skarbowych.
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wszystkich postêpowañ. Najwiêcej przypadków przedawnienia karalnoci mia³o
miejsce w 2006 r. (6,26% wszystkich postêpowañ stwierdzonych w powy¿szej
izbie), natomiast najmniej tego rodzaju postêpowañ stwierdzono w urzêdzie
w 2008 r. (1,45%).
Sumuj¹c powy¿sze wyniki, na przestrzeni badanego okresu udzia³ procentowy przedawnienia karalnoci w postêpowaniach o przestêpstwa lub wykroczenia
skarbowe wynosi³ rednio:
 Warmiñsko-Mazurski Urz¹d Skarbowy w Olsztynie  39,55%,
 Urz¹d Skarbowy w Olsztynie  34,31%,
 Urz¹d Skarbowy w Elbl¹gu  14,64%,
 Urz¹d Skarbowy w Bartoszycach  12,38%,
 w organach podleg³ych Izbie Celnej w Olsztynie  2,57%27.
Jak mo¿na zauwa¿yæ, w wiêkszoci badanych organów finansowych postêpowania przygotowawczego instytucja przedawnienia pe³ni marginaln¹ rolê, najlepszy wynik (najmniejsza liczba stwierdzonych przedawnieñ karalnoci) uzyska³y urzêdy celne i ich oddzia³y, które podlegaj¹ Izbie Celnej w Olsztynie. Liczba
stwierdzonych przedawnieñ karalnoci w poszczególnych latach nie przekroczy³a
nawet 10% wszystkich postêpowañ, w których stwierdzono pope³nienie przestêpstwa lub wykroczenia skarbowego. Natomiast liczbê przedawnieñ karalnoci
w Urzêdzie Skarbowym w Olsztynie mo¿na uznaæ za co najmniej niepokoj¹c¹.
Niestety, dok³adne ustalenie przyczyny tak du¿ej liczby przedawnieñ orzeczonych w tym urzêdzie  czy jest to efekt s³abej wykrywalnoci sprawców czy
mo¿e zbytniej opiesza³oci urzêdników  wymaga³oby bezporedniej analizy akt
sprawy, co nie by³o mo¿liwe ze wzglêdu na brak stosownych uprawnieñ (obowi¹zek przestrzegania tajemnicy s³u¿bowej). Lekki optymizm mo¿e tutaj budziæ
fakt, ¿e z up³ywem lat widoczna jest tendencja spadkowa w zakresie stwierdzonych przedawnieñ w tym urzêdzie.
W rozwi¹zaniu zarysowanego problemu pomocne mog¹ okazaæ siê wyniki
ankiety przeprowadzonej wród petentów Urzêdu Skarbowego w Olszynie oraz
Urzêdu Skarbowego w Elbl¹gu, którym zadano pytanie: Czy korzysta³ Pan/Pani
z przedawnienia karalnoci?.
Podobnie jak w przypadku czynnego ¿alu skarbowego, ¿adna z osób nie
zadeklarowa³a wczeniejszego korzystania z instytucji przedawnienia karalnoci,
za 169 osób stwierdzi³o, ¿e nigdy nie skorzysta³y z powy¿szej instytucji
(85,78% osób bior¹cych udzia³ w ankiecie). Uwagê przy tym powinno zwróciæ
jedyne 27 osób (13,70%), które zadeklarowa³y swoj¹ nieznajomoæ takiej
mo¿liwoci unikniêcia odpowiedzialnoci za pope³nione przestêpstwo skarbowe
lub wykroczenie skarbowe. Jedna osoba nie udzieli³a odpowiedzi na postawione
pytanie.
27

174

Nie uwzglêdniono danych z 2004 r.

Uzyskane wyniki sk³aniaj¹ do wniosku, ¿e wysoki stopieñ wykorzystania
instytucji przedawnienia w obrêbie w³aciwoci miejscowej urzêdów skarbowych spowodowany jest wysokim stanem wiadomoci spo³ecznej w zakresie
istnienia instytucji przedawnienia karalnoci.
Badania przeprowadzone w warmiñsko-mazurskich s¹dach rejonowych
uwzglêdniaj¹ rozstrzygniêcia, które zapad³y w II i VII Wydziale Karnym S¹du
Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydziale Karnym S¹du Rejonowego w Elbl¹gu,
X Wydziale Grodzkim S¹du Rejonowego w Elbl¹gu oraz II Wydziale Karnym
S¹du Rejonowego w Lidzbarku Warmiñskim i obejmuj¹ okres badawczy lat
20002010.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dane statystyczne przedstawione poni¿ej (tabele 3436)
obejmuj¹ sprawy dotycz¹ce zarówno pope³nienia przestêpstw, jak i wykroczeñ
skarbowych, w których zapad³y wyroki skazuj¹ce.
Tabela 34

Efektywnoæ stosowania przedawnienia karalnoci
w S¹dzie Rejonowym w Olsztynie28
Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Razem

1

1

13

13

11

1

3

7

2

6

4

62

Przeprowadzone
postêpowania

286

544

365

343

668

474

280

190

215

254

362

3981

Razem

287

545

378

356

679

475

283

197

217

260

366

4043

Stwierdzone
przedawnienia

Dane zosta³y uzyskane ze statystyk sporz¹dzonych i udostêpnionych w sekretariatach wydzia³ów.

Jak wynika z powy¿szej tabeli, przypadki przedawnienia karalnoci stanowi¹ rednio 1,53% wszystkich postêpowañ, które przeprowadzono w olsztyñskim s¹dzie w zwi¹zku z pope³nieniem przestêpstwa skarbowego oraz wykroczenia skarbowego na przestrzeni okresu objêtego badaniem. Najwiêcej postêpowañ w zwi¹zku z pope³nieniem przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia
skarbowego zakoñczonych stwierdzeniem przedawnienia karalnoci (art. 17
§ 1 pkt 6 k.p.k.) mia³o miejsce w 2003 r. (3,65% wszystkich postêpowañ przeprowadzonych w II i VII wydziale karnym tego s¹du), za najmniej w 2005 r.
(0,21%).

28
Liczba przedawnieñ karalnoci stwierdzonych przez II i VII Wydzia³ Karny S¹du Rejonowego w Olsztynie w latach 20002010 na tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ karnych
skarbowych.
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Tabela 35

Efektywnoæ stosowania przedawnienia karalnoci
w S¹dzie Rejonowym w Elbl¹gu29
Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005*

2006*

2007

2008*

2009*

2010

Razem

Stwierdzone
przedawnienia

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

3

Ogó³em
postêpowañ

7

5

122

262

108

551

475

10

384

486

528

2938

Razem

7

5

122

262

108

551

475

10

385

488

528

2941

Dane zosta³y uzyskane ze statystyk sporz¹dzonych i udostêpnionych w sekretariatach wydzia³ów.
Gwiazdk¹ (*) oznaczono dane pochodz¹ce z X Wydzia³u Grodzkiego.

Analiza powy¿szych danych statystycznych wskazuje, ¿e w przypadku elbl¹skiego s¹du rejonowego liczba postêpowañ zakwalifikowanych jako przedawnienie karalnoci stanowi rednio 0,10% wszystkich postêpowañ przeprowadzonych
w tym s¹dzie na przestrzeni badanego okresu lat. Porównuj¹c te ustalenia
z danymi olsztyñskiego s¹du rejonowego, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e liczba przedawnieñ karalnoci w elbl¹skim s¹dzie rejonowym równie¿ ma charakter znikomy
i jest jeszcze mniejsza od wystêpuj¹cej w olsztyñskim s¹dzie rejonowym.
Najwiêcej przypadków, w których postêpowania w zwi¹zku z pope³nieniem
przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zakoñczy³y siê zastosowaniem przes³anki z art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k., mia³o miejsce w 2009 r. (0,40%
wszystkich postêpowañ, które zosta³y przeprowadzone w obu wydzia³ach objêtych analiz¹), za najmniej w latach 20002007 oraz 2010, gdy nie stwierdzono
¿adnego przypadku przedawnienia karalnoci (0,00%).
Tabela 36

Efektywnoæ stosowania przedawnienia karalnoci
w S¹dzie Rejonowym w Lidzbarku Warmiñskim30
Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005*

2006*

2007

2008*

2009*

2010

Razem

Stwierdzone
przedawnienia

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

0

0

2

0

0

0

0

2

Ogó³em
postêpowañ

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

97

121

109

118

110

232

216

1003

Razem

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

97

121

111

118

110

232

216

1005

Dane zosta³y uzyskane ze statystyk sporz¹dzonych i udostêpnionych w sekretariacie wydzia³u.
29
Liczba przedawnieñ karalnoci stwierdzonych przez VIII Wydzia³ Karny S¹du Rejonowego
w Elbl¹gu w latach 20002010 na tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ karnych skarbowych.
30
Liczba przedawnieñ karalnoci stwierdzonych przez II Wydzia³ Karny S¹du Rejonowego
w Lidzbarku Warmiñskim w latach 20002010 na tle ogólnej liczby zarejestrowanych postêpowañ
karnych skarbowych.
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Analiza przedawnienia karalnoci w lidzbarskim s¹dzie rejonowym wskazuje, ¿e liczba przypadków zakwalifikowanych jako przedawnienie na podstawie
przes³anki z art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. stanowi rednio 0,19% wszystkich postêpowañ przeprowadzonych w powy¿szym s¹dzie na przestrzeni badanego okresu.
Porównuj¹c te ustalenia z wczeniej przeanalizowanymi danymi mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w przypadku S¹du Rejonowego w Lidzbarku Warmiñskim przedawnienie
karalnoci ma równie¿ charakter marginalny, nieco wy¿szy od elbl¹skiego, ale
ni¿szy od olsztyñskiego s¹du rejonowego. Najwiêcej przypadków, w których
postêpowania w zwi¹zku z pope³nieniem przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zakoñczy³o siê przedawnieniem karalnoci, mia³o miejsce
w 2006 r. (1,80% wszystkich postêpowañ), natomiast najmniej w latach 20042005
oraz 20072010, gdy nie stwierdzono ¿adnego przypadku przedawnienia karalnoci (0,00%).
Sumuj¹c powy¿sze wyniki, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e na przestrzeni podanego
okresu badawczego udzia³ procentowy przypadków przedawnienia karalnoci
w ogólnej liczbie postêpowañ o przestêpstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, wyniós³:
 S¹d Rejonowy w Olsztynie  1,55%,
 S¹d Rejonowy w Elbl¹gu  0,10%,
 S¹d Rejonowy w Lidzbarku Warmiñskim  0,19%.
W przypadku postêpowañ s¹dowych zjawisko przedawnienia karalnoci ma
charakter marginalny. Mo¿na tu dowodziæ skutecznoci s¹dów w tej materii albo
te¿ zauwa¿yæ wysoki udzia³ pozosta³ych instytucji degresji karania, które wp³ywaj¹ w istotny sposób na wykonanie orzeczeñ s¹dowych w zwi¹zku z pope³nieniem przestêpstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego (w wiêkszoci
przypadków, w których sprawca chce skorzystaæ z dobrowolnego poddania siê
odpowiedzialnoci lub nadzwyczajnego z³agodzenia kary, musi z w³asnej inicjatywy wykazaæ chêæ poprawy, a w konsekwencji uiciæ wymagan¹ nale¿noæ
publicznoprawn¹).
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WNIOSKI

Podjêta w monografii analiza i próba oceny rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych

degresji karania w prawie karnym skarbowym ma szczególne znaczenie dla polityki karnej stosowanej w tym zakresie. Przedstawione rozwa¿ania dotyczy³y
ró¿norodnych problemów zwi¹zanych zarówno z sam¹ potrzeb¹ stosowania kary
o charakterze kryminalnym, jak i przyczyn, dla których organ decydowa³ siê na
rezygnacje z jej stosowania.
Ocena za³o¿eñ zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga wskazania, ¿e
przestêpstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe maj¹ charakter typowo ekonomiczny, brak tu wyranie wskazanego pokrzywdzonego, co w opinii spo³ecznej
mo¿e rodziæ przekonanie o braku faktycznej szkodliwoci pope³nianych czynów
zabronionych.
Ponadto sformu³owanie mówi¹ce o interesie finansowym Skarbu Pañstwa,
jednostek samorz¹du terytorialnego czy Unii Europejskiej mo¿e byæ odbierane
przez spo³eczeñstwo w sposób enigmatyczny, poniewa¿ dotyczy bli¿ej nieokrelonych podmiotów, których interesy zwi¹zane s¹ z egzekucj¹ danin publicznych, co powoduje wysoce lekcewa¿¹ce podejcie do obowi¹zku ich uiszczania
przez obywateli. Przy takim ujêciu problematyki karnej skarbowej spo³eczna
szkodliwoæ czynów karnych skarbowych nie jest w wystarczaj¹cy sposób eksponowana oraz podkrelana w ogólnych relacjach miêdzyludzkich, jak ma to
miejsce w przypadku czynów zabronionych o charakterze kryminalnym.
Pañstwo powinno zatem szukaæ nowych, bardziej skutecznych metod zwalczania przestêpczoci, jak te¿ podnoszenia wiadomoci obywateli w zakresie
szkodliwoci spo³ecznej pope³nianych przestêpstw skarbowych i wykroczeñ
skarbowych. Taka potrzeba widoczna jest szczególnie w przypadku sprawców
wykroczeñ skarbowych, którzy stanowi¹ niepokoj¹co liczn¹ grupê sprawców,
wykazuj¹cych lekcewa¿¹cy stosunek zarówno do pope³nianego czynu, jak i do
finansowych organów postêpowania przygotowawczego w zakresie przeprowadzanej przez nich procedury karnej skarbowej.
Ponadto instytucja degresji karania, w wiêkszoci mo¿liwych do zastosowania
przejawów, spe³nia swoj¹ rolê w zakresie kszta³towania prawnie wymaganych
postaw oraz pe³nienia funkcji kompensacyjnej (wype³nienie uszczerbku, który powsta³ na skutek pope³nienia czynu zabronionego) wobec sprawców przestêpstw
skarbowych oraz w pewnej czêci tak¿e sprawców wykroczeñ skarbowych.
Przy ocenie skutecznoci form degresji karania w zwalczaniu przestêpstw
skarbowych i wykroczeñ skarbowych mo¿na stwierdziæ, ¿e zw³aszcza instytucje
umiejscowione w ramach zaniechania ukarania sprawcy pe³ni¹ tê rolê w sposób
zadowalaj¹cy.
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Znaczna wiêkszoæ spraw karnych skarbowych  zarówno w przypadku
sprawców przestêpstw skarbowych, jak i wykroczeñ skarbowych  koñczy siê
zastosowaniem której z instytucji degresji karania. Oczywicie ka¿d¹ z jej form
cechuje inna wartoæ procentowa (udzia³ w ogólnej liczbie spraw), która zale¿y
od badanego podmiotu. Mo¿na zatem uznaæ, ¿e wiêkszoæ sprawców czynów
zabronionych przez prawo karne skarbowe wspó³pracuje z organami postêpowania oraz wykazuje inicjatywê w naprawieniu wyrz¹dzonej szkody.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tutaj instytucja czynnego ¿alu skarbowego
w postaci korekty zeznania podatkowego (art. 16a k.k.s.), z której dobrodziejstw
obywatele korzystaj¹, nie do koñca nawet o tym wiedz¹c i uznaj¹c swoje zachowanie za w³aciwe i wymagane.
W przeprowadzonych badaniach uda³o siê natomiast ustaliæ zadowalaj¹co
wysoki poziom wiadomoci spo³ecznej dotycz¹cej czynnego ¿alu. Poniewa¿
znaczna wiêkszoæ osób (85,78%) deklarowa³a znajomoæ tej instytucji, nale¿y
uznaæ za bardzo prawdopodobne, ¿e sprawcy przestêpstw skarbowych lub wykroczeñ skarbowych, uwiadamiaj¹c sobie fakt pope³nienia czynu zabronionego,
wiedz¹, ¿e mog¹ skorzystaæ z przymiotu bezkarnoci, je¿eli zg³osz¹ ten fakt
stosownemu organowi.
Niepokoiæ natomiast mog¹ liczne problemy zwi¹zane z w³aciw¹ interpretacj¹ przepisów karnych skarbowych wród pracowników finansowych organów
postêpowania przygotowawczego.
Nie zmienia to jednak faktu, ¿e choæ w przypadku czynnego ¿alu, postêpowania mandatowego czy dobrowolnego poddania siê odpowiedzialnoci liczba
opracowañ naukowych wystêpuje w iloci zadowalaj¹cej, to inne formy degresji
karania w prawie karnym skarbowym maj¹ nisk¹ liczbê dostêpnych opracowañ,
zw³aszcza dotycz¹cych badañ o charakterze empirycznym.
Analizuj¹c problematykê karn¹ skarbow¹ w aspekcie badañ empirycznych
(rozstrzygniêcia w sprawach o przestêpstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe),
jedno z pierwszych spostrze¿eñ dotyczy znacz¹cej skali stosowania sankcji
w postaci samoistnej kary grzywny. W zale¿noci od orodka udzia³ tej sankcji
wynosi odpowiednio:
 S¹d Rejonowy w Olsztynie  94,85%,
 S¹d Rejonowy w Elbl¹gu  97,68%,
 S¹d Rejonowy w Lidzbarku Warmiñskim  79,82%.
Dowodzi to tym samym du¿ej roli, jak¹ w postêpowaniach karnych skarbowych stanowi cel kompensacyjny  jeden z podstawowych celów stawianych
prawu karnemu skarbowemu. Powy¿sze rozwi¹zanie wykazuje siê równie¿ pozytywnym wp³ywem na osobê sprawcy, poziom jego demoralizacji wywo³anej
pope³nionym czynem zabronionym, co spe³nia postulaty prewencji. W prawie karnym skarbowym, bardziej ni¿ w przypadku przestêpstw powszechnych,
mo¿na zauwa¿yæ przewagê jego charakteru pragmatycznego oraz potrzeby
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naprawienia szkody powsta³ej na skutek pope³nienia czynu nad usankcjonowaniem sprawcy.
Tym samym stosowanie poszczególnych instytucji degresji karania (nie
uwzglêdniaj¹c przedawnienia karalnoci) stanowi wystarczaj¹c¹ formê egzekwowania nale¿noci zwi¹zanych z pope³nionym czynem zabronionym. Stwierdzenie to w najbardziej trafny sposób opisuje praktykê stosowan¹ wobec sprawców
wykroczeñ skarbowych.
Z pewnoci¹ wiêkszoæ instytucji degresji karania s³u¿y znacznemu skróceniu procesu karnego zwi¹zanego z pope³nieniem czynu zabronionego, podwy¿szaj¹c jednoczenie efektywnoæ organów prowadz¹cych postêpowania karne
skarbowe i wype³niaj¹c cele stawiane w chwili wszczêcia postêpowania1.
W kontekcie rozwa¿añ o znaczeniu i istocie kary mo¿na stwierdziæ, ¿e
stosowanie degresji karania jest doskona³ym przyk³adem ograniczenia pañstwowego prawa karania (ius puniendi) przez zastosowanie zasad ekonomiki procesowej, wed³ug której w procesie penalizacyjnym nale¿y d¹¿yæ przede wszystkim do
zapewnienia ochrony pewnych interesów przy minimalnych kosztach s¹dowych,
a ewentualnie orzeczona kara ma jedynie charakter symboliczny. Przedstawienie
praktycznego funkcjonowania degresji karania w perspektywie dziesiêcio- oraz
szecioletniej zwiêkszy³o przekonanie o s³usznoci powy¿szych wniosków.
Nie zmienia to jednak faktu, ¿e powy¿sze instytucje wymagaj¹ dopracowania w przepisach normatywnych, co zosta³o przedstawione w poszczególnych
rozdzia³ach niniejszego opracowania oraz by³o przedmiotem rozwa¿añ w innych
publikacjach naukowych. Pozwoli³oby to na lepsze wykorzystanie tej instytucji
przez uprawnione organy, zwiêkszy³o efektywnoæ walki ze zjawiskiem przestêpczoci skarbowej oraz zminimalizowa³o straty w dochodach pañstwa z tytu³u
dzia³alnoci podmiotów gospodarczych.
Warto tak¿e zwróciæ uwagê na wnioski, które wynik³y z przeprowadzonych
badañ empirycznych, a które nie by³y zamierzone w pierwotnym planie badawczym. Przede wszystkim nale¿y zauwa¿yæ, ¿e na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego sêdziowie orzekaj¹cy w ró¿nych orodkach stosuj¹ te same zasady
dotycz¹ce orzekania sankcji oraz stosowania degresji karania. Mo¿na to uznaæ za
pozytywn¹ przes³ankê, która dowodzi, ¿e pomimo innego orodka miejskiego,
innego miejsca zamieszkania i kszta³cenia, sêdziowie zachowuj¹ takie same standardy prowadzania procesu karnego skarbowego, uwzglêdniaj¹c te same czynniki
wp³ywaj¹ce na ich decyzjê dotycz¹c¹ wydawanego rozstrzygniêcia.
W przypadku finansowych organów postêpowania przygotowawczego widaæ ju¿ jednak daleko id¹c¹ rozbie¿noæ, uwarunkowan¹ specyfik¹ organu oraz
miejsca jego funkcjonowania.
1
Przede wszystkim wskazuj¹ to przes³anki okrelone w art. 297 k.p.k. w zw. z 113 § 1 k.k.s.
oraz 114 k.k.s.
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