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PRZEDMOWA

We wrześniu 1998 roku weszła w życie nowa kodyfikacja karna, w tym ko-
deks karny wykonawczy. Do historii przeszła kodyfikacja karna z 1969 r., która 
definitywnie przesądziła dyskusje, których przedmiotem była kwestia samodziel-
ności i autonomiczności prawa karnego wykonawczego jako gałęzi prawa, równo-
rzędnej z prawem karnym materialnym i prawem postępowania karnego. Uchwale-
nie w tym samym dniu trzech kodeksów, z których tylko kodeks karny wykonawczy 
nie miał swojego poprzednika, było faktem o ogromnym znaczeniu w rozwoju pol-
skiego ustawodawstwa karnego, niemającym w tamtym czasie precedensu w euro-
pejskim i światowym ustawodawstwie karnym. Niezależnie od ocen tego kodeksu, 
formułowanych w okresie prawie dwudziestu lat jego obowiązywania, stał się on 
podstawowym źródłem prawa karnego wykonawczego. Zapomina się nader często, 
że w okresie „przedkodeksowym” wykonywanie kar, w tym zwłaszcza kary pozba-
wienia wolności, regulowane było przepisami resortowymi typu zarządzeń, instruk-
cji i wytycznych.

Kodeks karny z 1997 r. nawiązuje wprawdzie do swego poprzednika, ale jego 
założenia aksjologiczne i zakres przyjętych w nich unormowań w pełni uzasadniają 
ocenę, że chociaż jest to Kodeks „drugi”, to jednak prawie całkowicie „nowy”.

Dziesięciolecie obowiązywania tego Kodeksu motywowało redaktorów prezen-
towanego dzieła do podjęcia trudu zbadania, jak przyjęte w Kodeksie unormowania 
funkcjonują w praktyce.

Perspektywa dziesięciolecia obowiązywania regulacji dotyczącej wykonywa-
nia nie tylko kary pozbawienia wolności, ale również innych kar i środków reak-
cji prawnokarnej na przestępstwa, wykroczenia i czyny zabronione, odkrywa boga-
ctwo problemów i wskazuje kwestie, jakich tej kodyfikacji nie udało się rozwiązać. 
Problemy też rodzą się na tle nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego, a przy-
pomnijmy, że było ich aż 24.

Zważywszy, że wnikliwej, rzetelnej dyskusji nigdy nie jest za mało, pozwalamy 
sobie przekazać Państwu niniejszy tom, na który składają się przemyślenia zarówno 
czołowych przedstawicieli nauki prawa karnego i prawa karnego wykonawczego, 
jak również młodych jej adeptów. Mamy nadzieję, że przemyślenia, idee, postulaty 
zawarte w poszczególnych opracowaniach przyczynią się do wprowadzenia racjo-
nalnych zmian do obowiązującego stanu prawnego 
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Przedmowa

Tom podzielono na dwie części. W pierwszej części znalazły się opracowa-
nia dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności. Druga część zawiera opra-
cowania dotyczące kar wolnościowych i innych środków reakcji prawnokarnej na 
przestępstwo. Podział ten ma wyłącznie znaczenie redakcyjne podobnie jak kolej-
ność, w jakiej reprezentowane są kolejne opracowania w każdej z dwu części odda-
nego do rąk czytelnika dzieła. 

Na zakończenie pragniemy podziękować wszystkim Autorom, którzy przygo-
towali do druku swoje opracowania. Dzięki ich wysiłkom mogła być zrealizowana 
podjęta przez nas inicjatywa. Wyrazy uznania składamy również Panu Profesoro-
wi Michałowi Porowskiemu, który przygotował recenzje wszystkich opracowań za-
mieszczonych w tej książce.

       Stefan Lelental

       Grażyna B. Szczygieł 
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