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Wstęp

W ostatnich latach dość intensywnie prowadzone są dyskusje nad istotą 
prawa karnego, kierunkami jego ewolucji oraz znaczeniem tej gałęzi prawa. 
Zazwyczaj są to jednak analizy ograniczające się do podejmowania problema-
tyki badania karalności konkretnego przestępstwa lub też takie, które skupia-
ją się na analizie procedury karnej w świetle jej zmian. Niniejsza książka ma 
nieco inny charakter, gdyż podejmuje zagadnienie kary i karalności nie tyl-
ko w kontekście współczesnym, ale i historycznym. Takie podejście pozwala 
poznać aktualne regulacje oraz zrozumieć, dlaczego są one takie, jakie są, co 
wpłynęło na ich kształt, jak również skłania Czytelnika do refleksji, jakie mogą 
te regulacje być w przyszłości. 

Podejmując rozważania nad samym zagadnieniem prawa karnego, nie 
sposób czynić tego w oderwaniu od analizy pojęcia kary, która jest przecież 
najbardziej charakterystycznym dla niego elementem. Kara kryminalna, któ-
rej analizy na przestrzeni dziejów podjęli się autorzy niniejszego opracowania, 
uznawana jest za przewidzianą przez prawo konsekwencję popełniania prze-
stępstwa. Kara taka musi charakteryzować się określonym stopniem dolegli-
wości, który to stanowić będzie świadectwo dezaprobaty społeczeństwa wobec 
popełnionych przez sprawcę czynów. Autorzy analizując poszczególne prze-
stępstwa i oceniając zasady, sposób i wymiar kary, starali się podkreślać, czy 
i na ile jest ona adekwatna do czynu. Adekwatność ta z jednej strony polegać 
ma właśnie na wspominanym stopniu dolegliwości, z drugiej musi jednak być 
realna do wymierzenia i odbycia przez sprawcę. Pełnię rozważań podejmo-
wanych w publikacji uzupełniają również kwestie dotyczące karalności, która 
stanowi jeden z elementów definicji przestępstwa oraz odnosi się do systemu 
kar, jakie za dany czyn mogą zostać (co nie oznacza, że zawsze zostaną) orze-
czone. Nie sposób podejmować się więc analizy kary, jaka zostanie wymierzo-
na sprawcy za określony czyn, bez spojrzenia na nią w szerszym kontekście 
karalności. Kontekst ten jest konieczny z uwagi na to, że daje on podmiotowi 
wymierzającemu karę możliwość sięgnięcia do rożnych kar, co gwarantuje jak 
najlepsze dopasowanie ich nie tylko do popełnionego przestępstwa, ale do sy-
tuacji konkretnego przestępcy.


