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PRZEDMOWA
Przedkładamy siódme wydanie skryptu „Prawo karne”, poprawione i uzupełnione.
Uwzględnia ono omówienie przepisów karnych wprowadzonych w ostatnim czasie, m.in.
dotyczących karalności nielegalnej adopcji (ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, Dz.U. poz. 2128) oraz w związku
z wystąpieniem COVID-19 (ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw, Dz.U. poz. 568; ustawa z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań
osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COVID-2, Dz.U. poz. 875
ze zm.; ustawa z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz.U. poz. 1086 ze zm.).
Skrypt opracowano z myślą o studentach i absolwentach wydziałów prawa oraz administracji, a także innych kierunków studiów, które przewidują wykłady z przedmiotu
prawo karne. Służyć może pomocą także doktorantom i prawnikom praktykom. W skrypcie
omówione zostały, z odpowiednim pogłębieniem doktrynalnym, podstawowe i najbardziej
istotne problemy wchodzące w skład wykładu z prawa karnego, obejmujące części ogólną
i szczególną tego prawa, którym podstawę dały rozwiązania polskiego prawa karnego. Znajduje się w nim także wiele odniesień do orzecznictwa sądowego. Skrypt zawiera wiadomości
z zakresu prawa karnego, systematycznie ułożone według układu przedmiotowego, zgodnie
z którym odbywają się wykłady uniwersyteckie. Jednak w niektórych miejscach nieco odbiega on od schematów współcześnie stosowanych w polskiej dydaktyce tego przedmiotu,
co podyktowane zostało chęcią nawiązania do ujęć tradycyjnie przyjmowanych w nauce
prawa karnego, ale też koniecznością dostosowania skryptu do wymogów odpowiadających
współczesnym potrzebom znajomości różnorodnych rozwiązań tego prawa.
Autorzy włączyli do treści skryptu również przykłady, które ilustrują omawiane zagadnienia, co ułatwić ma ich zrozumienie, a także służyć jako materiał ćwiczeniowy. Sposób
ujęcia omawianych najważniejszych zagadnień z prawa karnego gwarantować powinien
efektywną naukę tego przedmiotu i zrozumienie jego kluczowych problemów. Wskazana
na początku skryptu literatura obejmuje jedynie najważniejsze pozycje podręcznikowe i komentarze z prawa karnego. Uwzględnia również kompleksowe studium prawa karnego zawarte w Systemie Prawa Karnego. Każdy rozdział jest natomiast poprzedzony bibliograﬁą
odnoszącą się do przedstawianych w nim problemów. Zawarte w niej wykazy piśmiennictwa
zawierają nie tylko najbardziej istotne dla danego tematu wybrane polskie monograﬁe oraz
artykuły, ale znajdują się w nich także odniesienia do piśmiennictwa obcego, co nie tylko
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wzbogaca analizy teoretyczne, ale wydaje się również niezbędne przy otwarciu zagranicznych studiów uniwersyteckich i znajomości języków obcych. Poszerzenie analiz dotyczących rozwiązań Kodeksu karnego znaleźć można w publikacji: „Kodeks karny. Komentarz”,
A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Warszawa 2019, autorstwa zespołu, który przygotował przedstawiany Państwu skrypt „Prawo karne”.
Autorzy skryptu z wdzięcznością przyjmą wszystkie uwagi mogące służyć udoskonaleniu tekstu.
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