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Słowo wstępne
Dwie dekady obowiązywania kodyfikacji karnych stanowią wystarczającą perspektywę dla oceny, przyjętych w latach 1997–19991, ustaw regulujących zasadnicze
płaszczyzny polskiego systemu karnego. Krytyczna recenzja tych przepisów nie powinna jednak pomijać faktu, iż w tamtym czasie ustawodawca stanął przed niezwykle
trudnym zadaniem, jakim była bez wątpienia potrzeba ustalenia na nowo fundamentów
porządku prawnokarnego. Nie można zapominać, iż prace nad nowymi kodeksami przebiegały w okresie transformacji ustrojowej oraz burzliwych przemian politycznych,
społecznych i gospodarczych, a mimo to udało się wypracować consensus przy ich
przyjęciu i wdrożyć je w życie.
Sprawiedliwie dodać przy tym wypada, iż propozycje zmian ze strony doktryny
i praktyki zaczęły się pojawiać już w pierwszych miesiącach ich obowiązywania. W ślad
za nimi podążał ustawodawca, dokonując w przyjętych ustawach modyfikacji. Nierzadko bardzo głębokich, a niekiedy i takich, które łamały aksjologię rozwiązań, na jakich
oparto nowe kodyfikacje karne. Nie zawsze dokonywano ich bowiem w zgodzie z postulatami nauki, a bardziej czyniono to na potrzeby bieżącej polityki czy też pod kątem
oczekiwań opinii publicznej. Kilkadziesiąt nowelizacji, które stały się udziałem każdego
z kodeksów karnych, tak znacząco przemodelowało niektóre instytucje, iż w pewnym
momencie odezwały się nawet głosy o potrzebie podjęcia prac nad nowymi kodeksami,
opartymi na ideach odmiennych od tych obowiązujących.
Wydaje się jednak, iż przedstawiciele nauk penalnych w swej przeważającej liczbie opowiadają się raczej za ulepszaniem istniejących ustaw karnych. Także dlatego, iż
liczne analizy dowodzą niewystarczającego wykorzystania aktualnych regulacji w praktyce stosowania prawa. Tym śladem podążają młodzi badacze prawa karnego, którzy
zdecydowali się zamieścić opracowania w niniejszej książce. Sformułowali oni w swoich
tekstach wiele interesujących koncepcji służących rozwiązaniu problemów pojawiających
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553; ustawa z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz. U. Nr 89, poz. 555; ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz. 557 oraz ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, Dz. U. Nr 83, poz. 930.
1
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Słowo wstępne

się tak w teorii, jak i praktyce. Wszystkie one zawierają oryginalne postulaty de lege lata
i de lege ferenda, część oparta jest nawet na wynikach własnych badań empirycznych.
Włączając się w ten sposób w nurt debaty dotyczącej najbardziej aktualnych problemów
nauk penalnych, nawiązują tym samym do najlepszych tradycji wrocławskiego ośrodka
badań kryminologicznych.
Dr hab. Wioletta Jedlecka, Prof. UWr
Dr hab. Joanna Helios
Dr hab. Adam Kwieciński
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