Wprowadzenie

Pisma procesowe
z zakresu prawa karnego
wykonawczego
z objaśnieniami

Przejdź do produktu na www.ksiegarnia.beck.pl

Wprowadzenie
Celem postępowania karnego wykonawczego jest wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
skarbowe, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wykonywanie kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
Choć prawo karne wykonawcze nie jest przedmiotem analiz tak często, jak prawo materialne czy proces karny, odgrywa doniosłą rolę w systemie praw i wolności
obywatelskich. Kodeks karny wykonawczy reguluje bowiem liczne instytucje kluczowe z punktu widzenia osób skazanych lub sprawców czynów zabronionych, wobec
których zastosowano środki zabezpieczające.
Istotną funkcję w procesie stosowania prawa wykonawczego pełnią wnioski,
skargi i zażalenia, dzięki którym realizowane być mogą prawa osób objętych zakresem omawianej regulacji. Z tego też względu ważne jest, by dokumenty te były
przygotowane w sposób pozwalający na skuteczne przedstawienie swojej sprawy
i uzyskanie pożądanego rezultatu.
Niniejszy zbiór zawiera niemal 130 wzorów pism, które (z wyjątkiem kilku wyraźnie wymienionych przypadków) może w postępowaniu karnym wykonawczym
składać osoba skazana lub jej obrońca. Pisma podzielono zgodnie z systematyką
Kodeksu karnego wykonawczego.
Oprócz wzorów, opracowanie uwzględnia także elementy, które nie są zazwyczaj
przedmiotem analizy tego typu publikacji – filozofię sporządzania pism procesowych
oraz technikę przygotowywania takich dokumentów. W Części I kompleksowo omówiono wszystkie istotne założenia, którymi należy się kierować, przygotowując pismo.
Zdając sobie sprawę z tego, że słowo „proces” rezerwowane jest dla etapu postępowania karnego, w którym ustalana jest odpowiedzialność sprawcy, w ramach
niniejszego opracowania określenia „pismo procesowe” używa się w znaczeniu
szerokim, obejmującym także dokumenty stanowiące przedmiot zainteresowania
procedury wykonawczej.
Wzory przygotowano z myślą przede wszystkim o osobach skazanych oraz ich
obrońcach, a także studentach i aplikantach zawodów prawniczych. Klarowna forma
oraz uwagi i objaśnienia pod każdym pismem mają ułatwić korzystanie z niniejszej
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publikacji także tym czytelnikom, którzy nie posiadają fachowej wiedzy prawniczej.
Z myślą o praktykach prawa przygotowano wybór orzecznictwa znajdującego się
pod częścią wzorów.
Niniejsze opracowanie jest efektem wieloletniego doświadczenia Autora występującego jako obrońca w sprawach karnych i karnych wykonawczych. Zaprezentowane we wzorach stany faktyczne, choć abstrakcyjne, przygotowano z założeniem,
że mają szansę zaistnieć w rzeczywistości.
Z powodów przedstawionych wyżej, zbiór nie obejmuje pism, których autorami
są kuratorzy, przedstawiciele Prokuratury lub sędziowie. Pominięto także pisma z zakresu prawa cywilnego, związane z wojskiem lub takie, które nie wymagają żadnego merytorycznego uzasadnienia. W ramach niniejszego opracowania nie mieszczą
się również pisma dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, w tym przede
wszystkim tymczasowego aresztowania.
Z uwagi na format publikacji, zamieszczone w Części II wzory nie spełniają
wszystkich wymogów, o których mowa w części poświęconej technice pism procesowych.
Piła, wrzesień 2020
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