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Oddawany do rąk Czytelników Leksykon prawa karne-
go, zgodnie z konwencją przyjętą przez Wydawnictwo 
C.H. Beck dla serii leksykonów prawniczych, zawiera 
omówienie 100 podstawowych pojęć z zakresu od-
zwierciedlonej w jego tytule gałęzi prawa. Oczywista 
konstatacja, że taka formuła Leksykonu uniemożliwia 
odniesienie się do wszystkich instytucji karnopraw-
nych, skłoniła zespół autorski do zawężenia rozważań 
do tych zagadnień, które tradycyjnie kwalifi kowane są 
w obręb części ogólnej prawa karnego materialnego. 
Tym samym w orbicie zainteresowania autorów zna-
lazły się przede wszystkim pojęcia dotyczące ustawy 
karnej, przestępstw w ogólności oraz kar i innych środ-
ków penalnych. Zaniechano natomiast analizowania 
poszczególnych typów przestępstw, co jest właściwe 
dla części szczególnej prawa karnego materialnego.

Autorzy, podczas opracowywania poszczególnych 
haseł, starali się znaleźć złoty środek między charak-
terystyczną dla leksykonów skrótowością wypowie-
dzi a możliwie wszechstronnym zaprezentowaniem 
omawianego pojęcia, z uwzględnieniem dotyczącego 
go dorobku doktryny i orzecznictwa. Takie podejście 
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w wielu wypadkach oznaczało konieczność rezygnacji 
z przedstawienia wszystkich problemów i kontrower-
sji, które wyłaniają się na tle omawianych instytucji 
karnoprawnych. Autorzy wychodzili przy tym z zało-
żenia, że Leksykon nie jest najlepszym miejscem do 
eksponowania kwestii spornych. Powinien on bowiem 
służyć możliwie jednoznacznemu i konkretnemu wy-
jaśnieniu wątpliwości, nie zaś ich mnożeniu. Należy 
jednocześnie zaznaczyć, że dla ułatwienia Czytelniko-
wi bardziej wszechstronnego zapoznania się z oma-
wianą w Leksykonie problematyką na jego początku 
zamieszczono wykaz literatury podstawowej, zaś pod 
kolejnymi hasłami – po kilka pozycji literatury szcze-
gółowej.

Niniejszy Leksykon jest pierwszym w powojennym 
polskim piśmiennictwie opracowaniem, w którym, 
w uporządkowanej alfabetycznie formie hasłowej, 
szeroko omówiono podstawowe zagadnienia prawa 
karnego materialnego. Wypada jednocześnie zauwa-
żyć, że praca o zbliżonym charakterze, choć znacznie 
bardziej obszerna, zarówno pod względem objętości 
opracowanych tam haseł, jak i zakresu poruszanej 
problematyki (obejmującej nie tylko prawo karne 
materialne, ale również m.in. postępowanie karne, 
kryminalistykę czy też medycynę sądową), powstała 
w okresie międzywojennym. Mowa tu o nieukończonej 
Encyklopedii podręcznej prawa karnego pod redakcją 
W. Makowskiego, która stanowi niedościgły wzór dla 
opracowań tego typu.

Adresatem niniejszego Leksykonu są przede wszyst-
kim studenci prawa, dla których może on stanowić 
uzupełniające w stosunku do podręczników źródło 
wiedzy na temat instytucji części ogólnej prawa karne-
go materialnego. Może on być ponadto przydatny dla 
studentów innych kierunków studiów, gdzie prowa-
dzone są przedmioty, w ramach których omawiane są 
owe instytucje. Autorzy wyrażają również nadzieję, że 
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sposób opracowania poszczególnych zagadnień, nie-
jednokrotnie bardziej szczegółowy, niż ma to miejsce 
w podręcznikach, zachęci do sięgnięcia po Leksykon 
także przedstawicieli teorii i praktyki prawa karnego.

Autorami Leksykonu są pracownicy Zakładu Prawa 
Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii 
Nauk (dr Anna Błachnio-Parzych, dr Paweł Daniluk, 
dr Hanna Kuczyńska), Katedry Prawa Karnego i Polity-
ki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dr Michał 
Leciak) oraz Zakładu Nauki o Przestępstwie w Kate-
drze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego (dr Jan Kulesza). Z uwagi na 
zbiorowy charakter niniejszego opracowania wymaga 
podkreślenia, że treść poszczególnych haseł stanowi 
wyraz osobistych zapatrywań ich autorów na omawia-
ne pojęcia.

Dr Paweł Daniluk
Warszawa, wrzesień 2011 r.


