
PRZEDMOWA DO PIĄTEGO WYDANIA

Kodeks karny, który wszedł w życie w dniu 1.9.1998 r., doczekał się już licznych opra-
cowań monograficznych i komentatorskich. Skrypt „Prawo karne”, przekazywany Czytelni-
kom, nie aspiruje do miana komentarza do Kodeksu karnego. Nie jest również ambicją autorki 
polemika z twórcami Kodeksu. Stanowi on swoiste uzupełnienie, suplement do podręcznika 
„Prawo karne”, autorstwa prof. dr. hab. Lecha Gardockiego, proponując nieco inne podej-
ście do tej trudnej materii. W zamierzeniu autorki skryptu ma on stanowić pomoc dla osób 
uczących się prawa karnego w ramach studiów uniwersyteckich, aplikantów, ale również 
dla osób pragnących poznać podstawy prawa karnego.

W celu ułatwienia zrozumienia poszczególnych instytucji prawa karnego skrypt zawie-
ra szereg kazusów i przykładów opartych – tam, gdzie było to możliwe – o orzecznictwo 
Sądu Najwyższego oraz o poglądy prezentowane w doktrynie. Dodatkowym elementem, 
służącym lepszej orientacji w tekście oraz lepszemu zapamiętaniu omawianych instytucji, 
są wytłuszczenia w tekście, schematy, które odzwierciedlają wypróbowane mnemotechni-
ki stosowane przez uczących się studentów, oraz tzw. checklist, czyli swoiste formularze 
ułatwiające weryfikację wszystkich przesłanek koniecznych do stosowania opisywanych 
instytucji prawnokarnych. 

Specjalnie z myślą o praktykach, zwłaszcza sędziach, adwokatach i prokuratorach, 
w skrypcie zamieszczono wzory wyroków z uzasadnieniami, pozwalającymi również stu-
dentom i aplikantom poznać metodologię pracy sędziego w sprawach karnych, i pod tym 
względem stanowi to pewne novum w zakresie metod dydaktycznych, stosowanych zwłasz-
cza na polskich uniwersytetach. Wyroki te zostały opracowane przez Marcina Dietricha. 
Wspomniane wzory zostały opracowane w oparciu o sprawy rozpoznawane w polskich 
sądach na różnych poziomach instancyjnych w latach 1995–2000, a następnie dostosowane 
przez dr Annę Zientarę do obecnego stanu prawnego.

Ze względu na charakter i objętość skryptu, jak też wspomnianą wcześniej złożoność 
teoretycznych koncepcji opisujących poszczególne instytucje prawa karnego, autorka nie 
przedstawia wszystkich poglądów na określony temat, wskazując wyłącznie jej zdaniem 
najważniejsze. Tam, gdzie było to konieczne, zwłaszcza w braku jednoznacznych głosów 
doktryny, przedstawiono sposób interpretacji przepisów zaprezentowany w uzasadnieniu do 
projektu Kodeksu karnego przez twórców kodyfikacji karnej.

Niniejszy skrypt zawiera również wykaz nowych pozycji literatury tematu, jak też orze-
czeń i glos opartych na Kodeksie karnym. Na początku książki podano wykaz ważniejszych 
pozycji odnoszących się do Kodeksu karnego z 1969 r., jak i do Kodeksu karnego z 1997 r., 
a ponadto na początku każdego rozdziału przedstawiono opracowania ukazujące się w trak-
cie prac nad projektem Kodeksu karnego, poświęcone poszczególnym instytucjom karnym, 
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a także orzeczenia Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych wydane na podstawie przepi-
sów Kodeksu karnego z 1997 r.

Z nadzieją, że zaproponowany sposób podejścia do nauki części ogólnej prawa karnego 
spodoba się Państwu, autorka i Wydawnictwo czekają na wszelkie uwagi i komentarze, które 
pozwolą na ulepszanie skryptu w kolejnych jego wydaniach.
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