
Wprowadzenie

Prezentowany Czytelnikowi podręcznik stanowi drugie wydanie opracowa-
nia, które przedstawiliśmy w 2015 r. Zdecydowaliśmy się zaprezentować na-
szą wizję tego, jak w perspektywie edukacyjnej należy ujmować najważniej-
sze zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego. Naszym celem było 
uwypuklenie tych tendencji, które współcześnie nabierają coraz większego 
znaczenia, a w aktualnie dominującej literaturze podręcznikowej nie znajdują 
dostatecznego uwzględnienia. Mamy tu na myśli przede wszystkim konsty-
tucyjne i „europejskie” odniesienia w ustalaniu zasad i treści prawa karnego, 
czy też warsztat interpretacyjny, jaki rozwinął się w ostatnich latach w doktry-
nie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów 
powszechnych. Naszym zamiarem było również wyraźne wskazanie na poli-
tyczno-kryminalny aspekt prawa karnego, co jest ważne w dobie dominującej 
w rodzimej nauce prawa karnego tendencji ujmowania go przede wszystkim 
jako statycznego systemu norm prawnych.

Wybierając koncepcję prezentacji treści z zakresu prawa karnego konieczne 
jest przyjęcie określonej istoty prawa karnego i struktury przestępstwa, które 
są centrum intensywnych i wciąż nieustających sporów między kilkoma do-
minującymi ośrodkami prawa karnego w Polsce. Zdecydowaliśmy się m.in. na 
rozróżnienie normy sankcjonowanej i sankcjonującej w ustalaniu ostateczne-
go zakresu bezprawności karnej, ale nie podążyliśmy za najbardziej skompli-
kowanymi koncepcjami struktury przestępstwa. Ma to w naszym zamiarze 
pozwolić na lepsze zrozumienie współczesnego piśmiennictwa karnistyczne-
go i orzecznictwa Sądu Najwyższego, gdzie wpływy tzw. krakowskiej szkoły 
prawa karnego są bardzo widoczne, ale z drugiej strony uprościć metody, ja-
kie powinny stać się częścią warsztatu adepta nauki o przestępstwie. Podobne 
podejście przyjęliśmy w koncepcji redakcji dużego komentarza, wydawanego 
również przez C.H.Beck.

W podręczniku omówiono całościowo naukę o przestępstwie i naukę o ka-
rze, z szerokim wykorzystaniem przykładów z Części szczególnej Kodeksu kar-
nego. Jednocześnie, obok tekstu wykładu, zwłaszcza tam, gdzie konieczne jest 
wsparcie, przy próbie wykorzystania pozyskiwanej wiedzy, zawarliśmy zadania 
warsztatowe, które można również wykorzystywać w trakcie zajęć kursowych.
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Podręcznik ten – jak niemal wszystkie inne dostępne na rynku – ma cha-
rakter dogmatyczny, ponieważ jego podstawą są obowiązujące normy prawne. 
Jest to w pełni zrozumiałe, uwzględniwszy charakter polskiego systemu pra-
wa (stanowionego) i wynikający z niego „dogmatyczny” charakter rodzimej 
nauki prawa karnego . 

Przygotowując podręcznik do drugiego wydania nie tylko uwzględniliśmy 
kolejne zmiany legislacyjne, ale również skorzystaliśmy z uwag i podpowiedzi 
Czytelników poprzedniej wersji podręcznika. Za te ostatnie, z reguły bardzo 
życzliwe, uprzejmie dziękujemy.

Prosząc o życzliwe przyjęcie kolejnego wydania podręcznika zwracamy 
się z prośbą o przekazanie uwag i sugestii odnośnie do kształtu i treści opra-
cowania.
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