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Wstęp

Koncepcja tej książki powstała już kilka lat temu, gdy wspólnie przygotowywaliśmy 
opracowania dotyczące problematyki niepoczytalności – art. 31 KK oraz środków za-
bezpieczających określonych w art. 94, 95 i 95a KK, zamieszczone następnie w tomach 
Systemu Prawa Karnego, powstającego pod redakcją naczelną prof. A. Marka – tom 4, 
Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej, pod redak-
cją L.K. Paprzyckiego, Warszawa 2012 oraz tom 7, Środki zabezpieczające, pod redakcją 
L.K. Paprzyckiego,  Warszawa 2012.  Przygotowane tam teksty, dostosowane do syste-
mowego charakteru całego wydawnictwa, składającego się z jedenastu tomów, prze-
znaczone były przede wszystkim dla prawników, jednak z obszernym przedstawieniem 
zarówno problematyki psychiatrycznej, psychologicznej, jak i seksuologicznej. Z całą 
pewnością, nie było to wystarczające dla psychiatrów i psychologów zainteresowanych 
tą problematyką, a także dla tych prawników, którzy już posiedli podstawową wiedzę 
w zakresie psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej. Co więcej, zdawaliśmy sobie 
sprawę z tego, że tomy Systemu, w tym tomy 4 i 7, zapewne nie trafią do wszystkich 
czytelników, którzy mogliby i powinni pogłębić swą wiedzę w tym szczególnym zakre-
sie – prawników, psychiatrów i psychologów. Stąd ta inicjatywa wydawnicza, dotyczą-
ca książki przeznaczonej dla prawników już posiadających wiedzę w zakresie podstaw 
psychiatrii i psychologii, także tych przygotowujących prace dyplomowe, doktorskie, 
a nawet habilitacyjne, związane z tą problematyką, ale również książki przeznaczonej 
dla psychiatrów i psychologów podejmujących trud opiniowania na potrzeby postępo-
wania karnego i specjalizacji w zakresie psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej. 

Jednak ambicją naszą było przygotowanie książki mogącej być pożyteczną lekturą 
także dla początkującego prawnika, psychiatry i psychologa, czemu ma służyć posługi-
wanie się przez nas, co konieczne, specjalistycznym językiem prawnym, prawniczym, 
a także językiem medycyny, w tym przede wszystkim psychiatrii i seksuologii oraz języ-
kiem psychologii, ale w najszerszym możliwym zakresie językiem ogólnym, służącym 
tłumaczeniu tego, co w tym zakresie stanowi wiadomości specjalne. Chodziło bowiem 
również o to, żeby z książki tej, może tylko w ograniczonym zakresie, mógł skorzystać 
prawie każdy wnikliwy czytelnik, który zainteresuje się problematyką prawną, psychia-
tryczną, seksuologiczną i psychologiczną niepoczytalności i psychiatrycznych środków 
zabezpieczających. 
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