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wprowadzenie do wydania ii
Drogi Czytelniku!
Właśnie trzymasz w rękach jeszcze ciepły zbiór testów przygotowany przez prowadzących ćwiczenia z procesu karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na
pewno nie możesz się doczekać, aby zmierzyć się z kolejnymi
pytaniami testowymi. Bez względu na rodzaj uczelni czy też formę egzaminu, niezależnie od ich wad i zalet – testy będą zawsze
najpopularniejszą formą weryfikacji wiedzy na studiach prawniczych. Zanim jednak przejdziesz do lektury, poświęć jeszcze
krótką chwilę, aby zapoznać się z przyczynami, które zaowocowały wydaniem tej publikacji.
Po pierwsze, jest oczywiste, że skoro postępowanie karne jest
dogmatyczną gałęzią prawa, to także testy z tego przedmiotu
muszą sprawdzać wiedzę z ustawy w kształcie, w jakim ona aktualnie obowiązuje. Ustawodawca kilkakrotnie zmienił przepisy
Kodeksu postępowania karnego, choć należy przyznać, że od czasu wydania poprzedniego zbioru testów zmiany te – w stosunku do poprzedniego wydania – mają charakter w dużej mierze
marginalny. Tym niemniej od tego czasu weszły w życie przepisy
szeregu ustaw zmieniających zarówno Kodeks postępowania karnego, jak też przepisy regulacji immanentnie powiązanych z postępowaniem karnym. Stan prawny uwzględnia również ustawę
z dn. 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. 2018, poz. 5),
która weszła w życie 3 kwietnia 2018 r.
Po drugie, popularność pierwszego wydania przerosła najśmielsze oczekiwania autorów, a nakład w największych księgarniach
został wyczerpany. Tym samym zamiast dokonywać kolejnego
wznowienia lub wyłącznie aktualizacji pytań, zdecydowaliśmy
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się przygotować wydanie II, które zawiera nie tylko nowe pytania, ale także nowe zestawy wskazówek i rad. W każdym dziale
pojawiły się zupełnie nowe pytania lub też komentarze i rady
o charakterze merytorycznym. Wiele z tych pytań dotyczy nowych instytucji karnoprocesowych lub też zawiera wskazówki
odpowiadające na szereg pytań, które pojawiły się w toku prowadzonych ćwiczeń z procesu karnego. To studenci dostarczyli
inspiracji Autorom – za co oczywiście również dziękujemy.
Po trzecie, zdecydowano się także zamieścić szereg zupełnie
nowych pytań także w rozdziale podsumowującym. Rzut oka
pozwala stwierdzić, że właśnie w tym dziale dodano trzydzieści
zupełnie nowych pytań, a w każdym z pozostałych działów zamieszczono nowe lub zmodyfikowano treść dotychczasowych.
Większość z nich ma charakter przekrojowy, zatem wymaga
opanowania niemal wszystkich działów Kodeksu postępowania
karnego, co oznacza, że stanowią idealny materiał do powtórki
przed kolokwium lub egzaminem końcowym. Można zatem powiedzieć, że pytań aktualnie jest już ponad 500, a zważywszy na
fakt, że szereg z nich zawiera różne warianty, można stwierdzić,
że pytań jest nawet 500+.
Po czwarte wreszcie, w odniesieniu do poprzedniego wydania
testów zgłoszono kilka nieścisłości i błędów. Zdawaliśmy sobie
z tego sprawę, że pomyłek nie sposób uniknąć. Prosiliśmy Was
zresztą już przy pierwszym wydaniu o nadsyłanie uwag na adres
redaktora. Część uwag dotyczyła oczywistych omyłek pisarskich
w treści pytania lub też w kluczu. Kilka z nich dotyczyło braku
precyzji w odniesieniu do pytań lub też zawierało prośby o dodatkowe wyjaśnienia. Wszystkie uwagi uwzględniliśmy, za co
w imieniu Autorów serdecznie dziękuję najbardziej spostrzegawczym studentom: Izabelli Cupał, Michałowi Literskiemu, Jakubowi Maniarze i Radosławowi Pałoszowi. Podziękowania należą się
również najbardziej aktywnym przedstawicielkom Koła Naukowego Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego: Agnieszce Świergale, Mai
Pusz i Aleksandrze Łukaszyk, które w trudnym okresie sesyjnym
jeszcze raz przejrzały pytania, dzięki czemu mogliśmy skorzystać
z ich ogromnej wiedzy. Mogę stwierdzić, że dzięki Wam zbiór
testów stał się jeszcze lepszy.
Ponownie zatem zwracamy się do Was o zgłaszanie uwag,
spostrzeżeń, rad i wskazówek oraz wysłanie ich na adres:
pawellas@op.pl. Nie ma znaczenia, czy emaile będą pochwalne,
czy też krytyczne – jesteśmy otwarci na nowe propozycje. Zapewniam, że wszystkie zostaną przeczytane, a za ich nadsyłanie
już teraz z góry dziękuję.
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Trudno byłoby również uznać podziękowania za wyczerpujące,
gdyby zabrakło wyrazów wdzięczności dla Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego. Fundacja ta od kilku lat na różnych karnistycznych frontach wspiera starania osób, którym prawo karne
(niezależnie od tego, czy materialne, czy procesowe) jest najmilszą z dogmatycznych dziedzin prawa. Ślę zatem podziękowania
także na ręce przedstawiciela Zarządu Instytutu – dr. Mikołaja
Małeckiego.
Czego zatem Ci życzyć, drogi Czytelniku? Z całą pewnością
pozostają w pełni aktualne nasze życzenia i oczekiwania, które
zamieściliśmy w poprzednim wydaniu – odsyłamy Cię do nich.
Może tylko chciałbym dodać, że jeśli przy rozwiązywaniu testów
będziesz czuł złość lub bezsilność, że się nie udaje, że pytania są
za trudne, to pamiętaj, aby nie panikować, powtórzyć materiał
jeszcze raz, czasem przejść się na spacer w okolice słynnej Brackiej lub przysłowiowej Olszy i po prostu odpocząć. Jeśli już rozwiążesz prawidłowo wszystkie testy, to jest mało prawdopodobne,
aby na egzaminie coś Cię zaskoczyło. Stawiaj sobie wyzwania –
w końcu na wydziale prawa sky is the limit. Wierzymy, że dasz
radę – kto jak nie Ty?
Uśmiechu moc!
W imieniu wszystkich Autorów
Paweł Czarnecki, redaktor

