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Zgodnie z zasadą „zero tolerancji” wprowadzoną przez znanego amerykań-
skiego prawnika i polityka R. Giulianiego (osławionego burmistrza Nowego Jor-
ku), każde zabronione zachowanie, chociażby błahe, powinno spotkać się z repre-
sją karną. Wykroczenia, które w ocenie społeczeństwa uchodzą właśnie za takie 
drobne, nic nieznaczące z punktu widzenia represji zachowania stanowią bardzo 
ciekawy, jednak nie w pełni doceniany przedmiot zainteresowania. Wydaje się, 
że również uczelnie kształcące przyszłych adeptów prawa nie przywiązują do 
tego zagadnienia zbyt dużej uwagi. Moje doświadczenie dydaktyczne i naukowe 
pozwala również na stwierdzenie, że i korporacje prawnicze nie w pełni wyko-
rzystują zagadnienia dotyczące wykroczeń podczas kształcenia aplikantów.

Kazusy z prawa i postępowania w sprawach wykroczeń zawierają kompen-
dium praktycznej wiedzy z tej właśnie dziedziny prawa. W publikacji znalazły się 
również zagadnienia dotyczące wykroczeń pozakodeksowych, które są niezwykle 
istotne dla przedsiębiorców, jak i każdego obywatela (dotyczące ubezpieczeń spo-
łecznych, prawa pracy, czy też podatków). Kazusy mają pomóc w przyswojeniu 
zdobytej już wiedzy prawniczej, mogą służyć weryfikacji posiadanych umiejętności 
i co najważniejsze, moim zdaniem, wpłyną na poprawienie umiejętności samo-
dzielnego rozwiązywania praktycznych problemów, z którymi spotyka się każdy 
prawnik w swojej pracy zawodowej. Niniejsze opracowanie powinno zaintereso-
wać zarówno praktyków prawa, którzy zawodowo zajmują się tymi zagadnienia-
mi, jak również studentów, którzy zamierzają ubiegać się o status aplikanta, a także 
aplikantów, przygotowujących się do kolokwiów, czy egzaminów zawodowych 
w swoich korporacjach prawniczych.

Kazusy stanowią opis stanów faktycznych, które znalazły swoje odbicie 
w praktyce sądowej. Udzielenie odpowiedzi w przedstawionych kazusach wy-
maga na pewno podstawowej wiedzy oraz znajomości literatury przedmiotu. 
Tworząc przedstawione w publikacji stany faktyczne starałem się zadawać Czy-
telnikowi kolejne pytania (które miały na celu sprawdzenie, czy zrozumiał on 
stan faktyczny), a następnie przedstawić argumentację przemawiającą za takim 
właśnie rozwiązaniem problemu (metoda sokratejska). 

Własne doświadczenie orzecznicze i dydaktyczne pozwoliło mi przedstawić 
Czytelnikowi najczęściej pojawiające się problemy w stosowaniu prawa wykro-
czeń oraz w jego naukowym aspekcie.
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