
Przedmowa

Niniejsze jedenaste wydanie tego podręcznika ukazuje się po upływie 
5 lat od poprzedniej edycji, która miała miejsce w 2011 r. i 4 lata po śmierci 
jego głównego twórcy Profesora Andrzeja Marka, wieloletniego Kierownika 
Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UMK 
w Toruniu, której prowadzenie przejęłam z dniem 1 stycznia 2011 r. Na prośbę 
Wydawnictwa C.H. Beck podjęłam się jego aktualizacji, gdyż podręcznik ten 
cieszył się dużym uznaniem w środowisku prawniczym i byłoby wielką stratą 
gdyby zniknął spośród oferowanych Czytelnikom podręczników akademickich. 
Obecne wydanie różni się znacznie od poprzedniego i to nie tylko dlatego, 
że dołączyłam do niego jako drugi Autor, co naturalnie musiało zaznaczyć 
się wyraźnie w zakresie problematyki, w której się specjalizuję, ale przede 
wszystkim dlatego, że w ciągu minionych 5 lat dokonano aż 42 nowelizacji 
Kodeksu karnego. Obowiązujące prawo karne od 2011 r. bardzo się zmieniło. 
Spośród wielu nowelizacji szczególnie dużo istotnych zmian przyniosła nowela 
z 20.2.2015 r., którą można określić swoistą rewolucją w obszarze prawa 
karnego materialnego. Niektóre nowe instytucje i rozwiązania wprowadzone 
przez tę najobszerniejszą, jak dotąd, nowelizację KK z 1997 r. zostały już 
uchylone przez dwie ustawy nowelizacyjne z 11.3.2016 r., jednak większość 
z nich pozostała i charakteryzuje system obowiązującego aktualnie prawa 
karnego. Oddawany do rąk Czytelnika podręcznik objaśnia w pełni aktualny 
stan prawny, ale jego ambicją od początku powstania było ukazanie go w ujęciu 
ewolucyjnym, w nawiązaniu do uregulowań dwóch poprzednich polskich 
kodeksów karnych, tj. KK z 1932 r. i KK z 1969 r. W niniejszym wydaniu 
uaktualniono – oprócz stanu prawnego – także literaturę przedmiotu oraz 
dotyczące prawa karnego orzecznictwo sądowe (Trybunału Konstytucyjnego 
i Sądu Najwyższego; uwzględniono również ciekawsze orzeczenia sądów 
apelacyjnych).

Podręcznik ten jest adresowany do szerokiego kręgu odbiorców – zarówno 
teoretyków, jak i praktyków prawa karnego. Przede wszystkim jednak, z uwagi 
na kompletność i systematyczny charakter opracowania, powinien zapewnić 
studiującym prawo karne podstawę do gruntownego opanowania wiedzy 
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z tej dziedziny. Należy zaznaczyć, że w podręczniku nie unikano zagadnień 
spornych, dyskusyjnych, wręcz przeciwnie podnoszono je, aby przez 
wskazywanie różnicy zdań w istotnych kwestiach uświadamiać Czytelnikowi 
złożoność problemów tej jakże interesującej, ale i trudnej dziedziny, jaką jest 
prawo karne, a zarazem zachęcać do własnej, twórczej pracy. Pogłębianiu 
poszczególnych zagadnień służyć powinien obszerny zestaw literatury 
specjalistycznej, wskazanej przy każdym z paragrafów podręcznika. Może 
on być szczególnie przydatny piszącym prace magisterskie, doktorskie lub 
podejmującym innego typu opracowania z zakresu szeroko pojętego prawa 
karnego.
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