Słowo wstępne
„Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” wydawana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ukazuje się
nieprzerwanie od 1997 r. Redaktorem naukowym tej cyklicznej publikacji od momentu jej powstania aż do 2011 r. był prof. zw. dr hab. Leszek
Bogunia. W ciągu ostatnich 15 lat pod naukowym okiem Pana Profesora przygotowano i oddano do rąk Czytelników 27 tomów tego tytułu.
W praktyce oznacza to opublikowanie ponad 480 artykułów naukowych.
Podejmując się trudnego zadania kierowania tym wydawnictwem, nowy
zespół redakcyjny, zobligowany tradycją i dotychczasowym poziomem
merytorycznym, przygotował kolejny — 28 — tom „Nowej Kodyfikacji
Prawa Karnego”.
Począwszy od tego tomu, w związku z reformami w polskiej nauce, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” będzie się nieco zmieniać.
Do istniejącej spuścizny dodane zostaną nowe elementy, które Czytelnik
z pewnością zauważy i miejmy nadzieję — zaakceptuje. W zamierzeniu
Komitetu Naukowego oraz zespołu redakcyjnego tytuł ten ma być ważnym forum wymiany myśli w zakresie nauk penalnych. Ma być pismem
naukowym będącym przestrzenią ożywionej dyskusji i rzeczowej wymiany myśli, doświadczeń oraz komentarzy przedstawicieli nauki i praktyki prawniczej.
Linia programowa, zgodnie z wcześniejszą tradycją, koncentrować się
będzie na problematyce zwalczania przestępczości. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przedstawienia swoich rozważań dotyczących
głównych nurtów skodyfikowanego w 1997 r. (na nowo) prawa karnego
materialnego, prawa karnego procesowego, prawa karnego wykonawczego, a także od 1999 r. prawa karnego skarbowego. W serii były, są i będą
poruszane także aspekty kryminologiczne zjawiska przestępczości, uwagi z zakresu kryminalistyki, problematyka prawa o wykroczeniach oraz
kwestie międzynarodowych (europejskich) standardów i zasad współNowa Kodyfikacja Prawa Karnego 28, 2012
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pracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i zwalczania przestępczości.
Wszystkie opracowania i studia są oceniane pod kątem problematyki,
której dotyczą, a następnie kierowane do jednego z czterech paneli tematycznych (1. Prawo karne materialne, 2. Prawo karne procesowe, 3. Prawo karne wykonawcze, 4. Nauki pokrewne). Na łamach serii publikowali i publikują swoje rozprawy zarówno badacze o uznanym dorobku, jak
i młodzi przedstawiciele doktryny. Wśród Autorów odnaleźć możemy
wybitnych przedstawicieli praktyki, a także rozpoczynających swoją karierę naukową doktorantów.
Redaktor naukowy
Tomasz Kalisz
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