spis treści

7

Przedmowa

9
testy

Wprowadzenie
rozwiązania

15

113

Zagadnienia podstawowe

20

119

Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego

24

124

Typizacja czynu zabronionego

33

132

Sprawstwo skutku

36

136

Umyślność i nieumyślność

41

141

Usiłowanie i przygotowanie

46

151

Współdziałanie

52

158

Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną

58

166

Tożsamość czynu i zbieg przepisów

64

175

Zbieg przestępstw i kara łączna

74

186

Rodzaje kar

77

190

Wymiar kary

83

199

Środki karne, przepadek, środki kompensacyjne

86

203

Środki probacyjne

91

211

Środki zabezpieczające

96

216

Przedawnienie i zatarcie skazania

99

219

Zagadnienia wszystkie

przedmowa
Możliwość przygotowania drugiego wydania książki sprawiła nam
dużą przyjemność. Od czasu ukazania się pierwszego wydania
„Prawa karnego. Testów, podpowiedzi, rozwiązań” w 2016 r. co
prawda nie zmieniły się znacząco podstawowe przepisy Kodeksu
karnego, postanowiliśmy jednak – dla wygody czytelnika – zaktualizować i rozszerzyć pierwotny tekst („260+” pytań, podpowiedzi
i rozwiązań), a także poprawić niedociągnięcia, które wkradły się
do pierwszego wydania.
Pragnę podziękować czytelniczkom i czytelnikom książki za
wszystkie wiadomości dotyczące testów: uwagi zgłaszane podczas
zajęć z prawa karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, wątpliwości nadesłane mailowo i komentarze, które otrzymałem na stronie
„Dogmaty Karnisty” na Facebooku. Wzięliśmy pod uwagę wszystkie uwagi i w wielu wypadkach uwzględniliśmy je, opracowując
niniejsze wydanie książki.
Wyrazy wdzięczności kieruję do przedstawicieli środowiska akademickiego, za życzliwy odbiór testów, a nawet za listowne deklaracje przesłane do wydawcy, że zaproponowane przez nas pytania
będą wykorzystywane podczas egzaminów.
Dodatkową motywacją do opracowania kolejnego wydania książki
było wyczerpanie się w całości jej pierwszego nakładu. Cieszę się,
że formuła pytań/podpowiedzi/rozwiązań, ułatwiająca samodzielne studiowanie prawa, przypadła do gustu osobom uczącym się
polskiego prawa karnego.
Z pewnością książka nie jest wolna od wad, których – mimo naszych starań – nie udało się wychwycić podczas aktualizacji drugiego wydania. Jako redaktor książki będę wdzięczny za sygnały
o dostrzeżonych błędach oraz wszelkie sugestie i uwagi, które
pozwolą ulepszyć kolejne wydania testów (proszę o kontakt pod
adresem: mikolaj.malecki@uj.edu.pl).

STRONY 8–9

Tymczasem, podobnie jak przy okazji pierwszego wydania, użytkowniczkom i użytkownikom książki życzę niegasnącego zapału
w zdobywaniu wiedzy i solidnego przygotowania się do egzaminów. Resztę uważam za formalność.
Kraków, 1 maja 2018 r.
Mikołaj Małecki

