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BKKPK – „Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego”
CzPKiNP – „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”
k.k. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.
k.k.s. – ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r. poz. 186 ze zm.
k.p.c. – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn.
Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.
k.p.k – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz.U. Nr 89,
poz. 555 ze zm.
NP – „Nowe Prawo”
KZS – „Krakowskie Zeszyty Sądowe”
OSNC – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna”
OSNKW – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa”
OSNPG – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” wyd. Prokuratury Generalnej
OSP – „Orzecznictwo Sądów Polskich”
OSPiKA – „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych”
OTK-A – „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego”
SA – Sąd Apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
SO – Sąd Okręgowy
PiP – „Państwo i Prawo”
Prok. i Pr. – „Prokuratura i Prawo”
RPEiS – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”
TK – Trybunał Konstytucyjny
WPP – „Wojskowy Przegląd Prawniczy”
u.g.l. – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tekst jedn.
Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.
Artykuły przywoływane bez określenia aktu prawnego oznaczają przepisy Kodeksu
postępowania karnego z 1997 r.

