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WPROWADZENIE

Repetytorium z prawa karnego jest efektem dwuletniej pracy studentów i ab-
solwentów prawa, członków Sekcji Prawa Karnego Towarzystwa Biblioteki Słucha-
czów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednym z celów działalności sekcji TBSP 
UJ jest pomoc studentom w przygotowaniu się do egzaminów z poszczególnych 
przedmiotów. W tym celu powstało także niniejsze repetytorium. Opiera się ono 
na podstawowych podręcznikach i komentarzach obowiązujących na egzaminie 
z prawa karnego materialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, w szczególności na podręczniku K. Buchały i A. Zolla, Polskie prawo 
karne (Warszawa 1995) i następujących komentarzach: K. Buchała, A. Zoll, Kodeks 
karny. Komentarz część ogólna (Zakamycze 2000); G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, P. Kardas, 
J. Majewski, J. Raglewski, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, Kodeks karny, część ogól-
na. Komentarz (Zakamycze 2004, Warszawa 2007). Poza tym przy opracowaniu re-
petytorium wykorzystano orzecznictwo, sięgnięto także do innych podręczników, 
monografii i artykułów. Dzięki temu może być ono przydatne również studentom 
z innych ośrodków akademickich.

Należy podkreślić, że repetytorium przygotowano w celu uzupełnienia i usy-
stematyzowania wiedzy uzyskanej na wykładzie kursowym prawa karnego.   Książ-
ka ma pomagać w zrozumieniu nieraz bardzo trudnych problemów dogmatyki pra-
wa karnego na poziomie podstawowym. Z tego względu bardziej skomplikowane 
zagadnienia zostały przedstawione w sposób uproszczony – osoby zainteresowane 
tą tematyką mogą sięgnąć do podręcznika i komentarza.

Repetytorium składa się z dwóch części. Pierwszą stanowią testy. Podczas ich 
przygotowania autorzy uświadomili sobie, jak skomplikowane zadanie stoi przed 
egzaminatorami, którzy w krótkich zdaniach muszą umieścić kluczowe zagadnie-
nia prawa karnego. Z tego też względu zamieszczony po części testowej klucz ma 
charakter pomocniczy – w razie jakichkolwiek niejasności należy sięgnąć do pod-
ręcznika. Część druga składa się z części teoretycznej, tabel i rysunków. Powstała 
ona ogromnym nakładem pracy, zarówno merytorycznej, jak i redakcyjnej.

Oddając książkę w Państwa ręce mamy nadzieję, że udało się nam osiągnąć 
zamierzony cel i że repetytorium będzie stanowiło powszechną pomoc w przygo-
towaniach do egzaminu. Być może przyczyni się również do szerszego zaintereso-
wania czytelników prawem karnym.
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