Spis treści

Przestępstwa z art. 301 KK
w ujęciu prawnokarnym
i kryminologicznym

Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck.pl

Spis treści
Wykaz tabel ...............................................................................................................

VII

Przedmowa .................................................................................................................

IX

Wykaz skrótów ..........................................................................................................

XIX

Wykaz literatury .......................................................................................................

XXIII

Wykaz aktów prawnych ..........................................................................................

XXXV

Wykaz orzecznictwa ................................................................................................

XLI

Wykaz źródeł internetowych .................................................................................

XLIII

Rozdział I. Metodyka badań ..................................................................................
§ 1. Przedmiot i cel badań ...............................................................................
§ 2. Problemy i hipotezy badawcze ................................................................
§ 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze .................................................
§ 4. Organizacja i przebieg badań ..................................................................

1
1
4
7
13

Rozdział II. Geneza regulacji art. 301 KK w polskim systemie prawnym ...
§ 1. Kodeks karny z 1932 r. .............................................................................
§ 2. Kodeks karny z 1969 r. .............................................................................
§ 3. Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego z 1994 r. ............................
§ 4. Kodeks karny z 1997 r. .............................................................................
§ 5. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary z 2002 r. ...................................................

17
17
30
34
41

Rozdział III. Ustawowe znamiona .......................................................................
§ 1. Przedmiot ochrony (zamachu) ...............................................................
§ 2. Podmiot przestępstwa ...............................................................................
§ 3. Strona przedmiotowa ................................................................................
§ 4. Strona podmiotowa ...................................................................................
§ 5. Inne zagadnienia w zakresie odpowiedzialności karnej ......................
§ 6. Karalność przestępstw z art. 301 KK i tryb ścigania ............................

57
57
74
91
121
126
133

Rozdział IV. Analiza orzecznictwa na tle art. 301 KK .....................................
§ 1. Orzecznictwo Sądu Najwyższego ............................................................
§ 2. Orzecznictwo sądów powszechnych ......................................................

141
141
147

Rozdział V. Etiologia przestępstw z art. 301 KK ..............................................
§ 1. Czynniki o charakterze instytucjonalno-prawnym ..............................
§ 2. Czynniki o charakterze społeczno-ekonomicznym .............................

169
175
187

44

V

Spis treści
Rozdział VI. Fenomen przestępstw z art. 301 KK w świetle wyników
badań statystycznych ........................................................................................
§ 1. Dane statystyczne Policji .........................................................................
I. Podejrzani z art. 301 KK w przestępstwach stwierdzonych
w okresie styczeń–grudzień 2013–2017, 2018–2020 według
jednostek organizacyjnych Policji .................................................
II. Kwalifikacja prawna czynu z art. 301 KK w latach 1999–2012 .
III. Postępowania wszczęte i zakończone w oparciu o kwalifikację
prawną z art. 301 KK oraz przestępstwa stwierdzone
w postępowaniach zakończonych z art. 301 KK w okresie
styczeń−grudzień 2013−2017 według jednostki rejestrującej
Policji ..................................................................................................
§ 2. Dane statystyczne Ministerstwa Sprawiedliwości ................................
I. Prawomocnie skazani dorośli według rodzajów przestępstw,
płci w latach 2010–2014 – czyn główny .......................................
II. Prawomocnie skazani dorośli według rodzajów przestępstw,
miejsca zamieszkania w latach 2010–2014 – czyn główny ........
III. Prawomocne skazania osób dorosłych – czyn główny:
wrzesień 1998 r. – grudzień 2018 r. ..............................................
IV. Prawomocnie skazani dorośli według rodzajów przestępstw
i wymiaru kary w latach 2010–2014 – czyn główny ...................
V. Środki karne orzeczone samoistnie ..............................................
VI. Wnioski z badań ..............................................................................

201
203

206
209

213
215
216
217
218
219
224
224

Rozdział VII. Instytucjonalny system zapobiegania i zwalczania
przestępczości gospodarczej w kontekście przestępstw przeciw
wierzycielom .......................................................................................................
§ 1. System instytucjonalny .............................................................................
§ 2. Możliwości i kierunki na rzecz poprawy efektywności zapobiegania
i zwalczania przestępstw gospodarczych ...............................................

233
235

Rozdział VIII. Wybrane aspekty praktyczne przestępczości z art. 301 KK
§ 1. Case studies .................................................................................................
§ 2. Wywiady eksperckie .................................................................................

263
264
276

Zakończenie ...............................................................................................................

299

246

Załączniki
Załącznik 1. Kwestionariusz skierowany do sędziów ....................................

321

Załącznik 2. Kwestionariusz kierowany do adwokatów ................................

323

Załącznik 3. Kwestionariusz kierowany do prokuratora ..............................

325

Indeks rzeczowy ........................................................................................................

327

VI

Przejdź do księgarni

