Przedmowa
Skrypt Prawo karne wykonawcze adresowany jest do studentów prawa i administracji,
a także nauk społecznych, zwłaszcza socjologii, pedagogiki i resocjalizacji. Może być
również przydatny dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, kuratorów sądowych oraz innych
osób biorących udział w wykonywaniu orzeczeń w sprawach karnych, a także aplikantów
sądowych, prokuratorskich, adwokackich, radcowskich, kuratorskich. Pamiętać jednak
należy, że opracowanie tego rodzaju ma szanse spełnić cele dydaktyczne tylko wówczas, gdy
jego lekturze towarzyszyć będzie równoległa analiza tekstu odpowiednich aktów prawnych,
których przepisy nie zawsze są w skrypcie przytaczane.
Treść skryptu obejmuje najważniejsze instytucje z zakresu prawa karnego
wykonawczego, z uwzględnieniem jego przepisów materialnoprawnych i procesowych.
Charakter opracowania wymagał dokonania pewnej selekcji w przedstawianym materiale.
Dlatego tylko ubocznie potraktowano wykonywanie orzeczeń dotyczących żołnierzy oraz
wydanych w sprawach karnoskarbowych i w sprawach o wykroczenia.
Zaznaczyć należy, że instytucje karnowykonawcze nie wyczerpują się w Kodeksie
karnym wykonawczym, chociaż tytuł tego aktu prawnego sugeruje, że stanowi on
kompleksową regulację przedstawianej tu gałęzi prawa. Niektóre instytucje prawa
karnego wykonawczego zostały uregulowane w innych aktach prawnych, a niektóre
wymagają odpowiedniego stosowania przepisów z innych gałęzi prawa. Dlatego
niniejsze opracowanie wychodzi poza zakres Kodeksu karnego wykonawczego,
uwzględniając w szczególności przepisy karnowykonawcze zawarte w Kodeksie karnym
oraz stosowane odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. Forma skryptu
oczywiście nie pozwoliła na wyczerpujące przedstawienie tych przepisów. Wyrazem
konieczności odwołań do innych gałęzi prawa i nauk pomocniczych prawa karnego
wykonawczego jest też wykaz proponowanej literatury uzupełniającej, w którym
wskazano na opracowania z zakresu prawa karnego materialnego, procesowego, innych
gałęzi prawa i nauk pozaprawnych.
Występujące w tekście powtórzenia wynikają przede wszystkim ze względów
dydaktycznych. Z uwagi jednak na to, że wiele przepisów karnowykonawczych
skonstruowanych jest metodą odesłania, nie było możliwe uniknięcie odesłań także
i w niniejszym skrypcie, które należy uwzględniać, chcąc poznać całość omawianej
problematyki. Warto również dodać, że stosowane przy omawianiu niektórych instytucji
nawiązania do orzeczeń sądowych nie wynikają stąd, że wykładnia sądowa miałaby stanowić
uprzywilejowany rodzaj interpretacji prawa. Są natomiast próbą zachęcenia Czytelnika do
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studiowania orzecznictwa, co może być inspiracją do ukształtowania własnego poglądu
i polemiki z funkcjonującymi już poglądami oraz skuteczną metodą utrwalenia posiadanej
wiedzy.
Nowe (trzecie) wydanie uwzględnia zmiany w zakresie stanu prawnego, orzecznictwa
i doktryny oraz usuwa nieścisłości dostrzeżone w drugim wydaniu.
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