
SŁOWO WSTĘPNE

Instytut Wymiaru Sprawiedliwoœci, powsta³y przed piêtnastoma laty
z po³¹czenia Instytutu Badania Prawa S¹dowego i Instytutu Proble-
matyki Przestêpczoœci, kontynuuje najlepsze tradycje naukowe i pro-
fil badawczy swoich poprzedników: analizy praktyki prokuratorskiej
i orzecznictwa s¹dowego w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych,
opiekuñczych oraz badania kryminologiczne, penitencjarne, prawnopo-
równawcze w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, karnego
oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci.

W ostatnich latach Instytut poszerzy³ jednak wydatnie zakres pro-
blematyki badawczej o prawo Wspólnot Europejskich. W konsekwen-
cji zosta³, miêdzy innymi, powo³any zespó³ zajmuj¹cy siê harmonizacj¹
polskiego prawa ze standardami prawnymi Rady Europy oraz Unii Eu-
ropejskiej.

Wyniki prowadzonych w IWS badañ nad prawem europejskim
i zgodnoœci z nim prawa polskiego s¹ publikowane w seriach: „Standardy
Prawne Rady Europy” oraz „Prawo Wspólnot Europejskich a Prawo
Polskie”. Dotychczas ukaza³o siê kilkanaœcie tomów poœwiêconych za-
gadnieniom adaptacji poszczególnych dziedzin polskiego prawa (m.in.
prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego) do europejskich
standardów normatywnych.

W Instytucie s¹ równie¿ opracowywane ró¿nego rodzaju analizy
i opinie prawne (których odbiorc¹ — w pierwszej kolejnoœci — jest Mi-
nisterstwo Sprawiedliwoœci), a tak¿e projekty raportów strony polskiej
dla Rady Europy, Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjedno-
czonych (w szczególnoœci z zakresu stanu przestêpczoœci, jej zwalczania
i zapobiegania oraz dzia³alnoœci wymiaru sprawiedliwoœci)1.

1 Instytut bierze, miêdzy innymi, udzia³ w pracach Europejskiej Komisji ds. Efektywno-
œci Wymiaru Sprawiedliwoœci Rady Europy (CEPEJ) oraz w przygotowywaniu kolejnych



8 SŁOWO WSTĘPNE

Instytut bada te¿ skutecznoœæ œrodków prawnych stosowanych przez
s¹dy w zakresie prawa: cywilnego, rodzinnego, karnego, karnego wy-
konawczego, pracy, a tak¿e stosunki prawne Rzeczypospolitej Polskiej
z zagranic¹ oraz z Uni¹ Europejsk¹. Opracowania instytutowe bywaj¹
czêsto prezentowane na forum miêdzynarodowym2.

Czêœæ opracowañ Instytutu, które maj¹ charakter monograficzny,
jest publikowana w formie ksi¹¿kowej (seria „zielona” — monografie
z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; seria „czerwona” —
monografie z zakresu prawa karnego i kryminologii).

Wiêkszoœæ raportów IWS — w tym analizy praktyki prokuratorskiej
i s¹dowej — powstaje na zlecenie lub z inspiracji poszczególnych jedno-
stek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwoœci, kierowana jest wy-
³¹cznie do nich i nie jest w ca³oœci publikowana. Fragmenty takich opra-
cowañ (z regu³y niewielkie, zwa¿ywszy na zwyczajowo przyjêt¹ objêtoœæ
artyku³u) s¹ niekiedy publikowane w ró¿nych periodykach prawniczych.
Najczêœciej jednak nie s¹ szerzej udostêpniane. Jedn¹ z przyczyn takiego
stanu rzeczy — po zakoñczeniu wydawania Zeszytów Naukowych In-
stytutu Badania Prawa S¹dowego (ZN IBPS) — by³ brak odpowiedniego
forum publikacyjnego.

Cel, problematyka oraz objêtoœæ wspomnianych opracowañ IWS nie
uzasadnia wprawdzie ich wydawania w formie odrêbnych publikacji
ksi¹¿kowych, zas³uguj¹ one jednak na szersze upowszechnienie. In-
stytut jest bowiem jedyn¹ placówk¹ naukow¹ w Polsce prowadz¹c¹ —
w skali ogólnokrajowej — badania aktowe postêpowañ przygotowaw-
czych i spraw s¹dowych. Ma znacz¹c¹ pozycjê w zakresie badañ kry-
minologicznych. W IWS analizuje siê tak¿e, choæ nieco rzadziej ni¿ akta
spraw s¹dowych b¹dŸ prokuratorskich, praktykê dzia³ania kuratorów
s¹dowych i Rodzinnych Oœrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych. In-
stytut, gdy jest to uzasadnione tematem konkretnego badania, zasiêga
te¿ opinii praktyków — nie tylko, co wydaje siê oczywiste, prokurato-

serii paneuropejskich zestawieñ statystycznych odnosz¹cych siê do przestêpczoœci i poli-
tyki kryminalnej („European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics”).

2 Instytut jest, miêdzy innymi, cz³onkiem miêdzynarodowego forum rz¹dowych insty-
tutów naukowych zajmuj¹cych siê problematyk¹ przestêpczoœci i wymiaru sprawiedliwo-
œci, którego prace koordynuje amerykañski National Institute of Justice, organ Departa-
mentu Sprawiedliwoœci. Celem forum jest wymiana informacji z dziedziny przestêpczoœci
oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci, a tak¿e podejmowanie wspólnych przed-
siêwziêæ badawczych.
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rów i sêdziów, ale tak¿e np. kuratorów s¹dowych, a nawet pracowników
oœrodków adopcyjno-opiekuñczych.

I w³aœnie wyniki badañ — zarówno aktowych, jak i ankietowych —
bêd¹ dominowa³y w zapocz¹tkowanym niniejszym tomem nowym cyk-
lu wydawniczym Instytutu Wymiaru Sprawiedliwoœci „Prawo w Dzia³a-
niu”.

Nie wykluczamy jednak komentowania na tych ³amach projektów
ustaw oraz — „precedensowych” lub prze³omowych dla praktyki —
orzeczeñ s¹dów i trybuna³ów, a tak¿e zamieszczania opracowañ o cha-
rakterze „dogmatycznym” i prawnoporównawczym, zw³aszcza je¿eli
wyp³ywaj¹ce z nich oceny i wnioski s¹ istotne z punktu widzenia dosko-
nalenia praktyki.

Tematyka poszczególnych tomów bêdzie „cywilistyczna” lub „karno-
-kryminologiczna”. Zak³adamy pewne odstêpstwa od takiego podzia³u
materia³ów, gdy bêdzie to uzasadnione merytorycznie. Wiele zjawisk ¿y-
cia spo³ecznego jest bowiem jednoczeœnie przedmiotem regulacji prawa
cywilnego i karnego.

„Prawo w Dzia³aniu” nie jest klasycznym periodykiem. Bêdzie siê
ukazywa³o w miarê gromadzenia materia³ów odpowiadaj¹cych profi-
lowi serii. Pragniemy bowiem prezentowaæ najnowsze opracowania po-
wsta³e w Instytucie. Przedstawiaæ bêdziemy tak¿e wyniki nieco starszych
badañ — je¿eli nie by³y dotychczas publikowane, a zachowa³y aktual-
noœæ i wagê dla praktyki.

Redaktorem naukowym tomów o profilu cywilistycznym bêdzie Pani
Profesor El¿bieta Holewiñska-£apiñska, tomów karno-kryminologicz-
nych zaœ — ni¿ej podpisany.

Dyrektor Instytutu
Wymiaru Sprawiedliwoœci
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