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dr Jan Jodłowski
  Jan Jodłowski jest doktorem w Katedrze Prawa Karnego UJ oraz adwokatem. W 2009 r.
ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Pracę magisterską, napisaną pod opieką
naukową prof. UJ dr hab. Włodzimierza Wróbla, poświecił problematyce instytucji czynnego
żalu, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji karno-skarbowych. W styczniu 2014 r obronił
rozprawę doktorską pod tytułem "Zasada prawdy materialnej w perspektywie funkcji prawa
karnego". Do jego zainteresowań naukowych należą zagadnienia związane z mediacją,
dostępem do informacji publicznej oraz zagadnienia związane z postępowaniem karnym.
  

Data urodzenia: 17 sierpnia 1984 r.
E-mail: janjodlowski@gmail.com
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    Dydaktyka
  

Prawo karne materialne, część ogólna - ćwiczenia

  Zainteresowania naukowe
    
    -  Dostęp do informacji publicznej  
    -  Instytucja czynnego żalu  
    -  Zagadnienia związane z szybkością procesu karnego   
    -  Mediacja  
    -  Konstytucyjne zagadnienia prawa karnego  
    -  Prawa i wolności konstytucyjne  

  PUBLIKACJE
  Monografie
    
    1. Zasada prawdy materialnej w postępowaniu karnym. Analiza w perspektywie funkcji
prawa karnego, Warszawa 2015.

  

  Prace zbiorowe

    
    1.   Zjawisko przestępczości a zmiany społeczne, w: Kryminologia. Repetytorium, red. A.
Papierz, Kraków 2007 (i kolejne wznowione wydania).
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    2.   Wpływ regulacji konstytucyjnych na zakres obowiązywania zasady prawdy materialnej w
postępowaniu karnym – wybrane zagadnienia , w: Konstytucja RP w pierwszych
dekadach wieku wobec wyzwań politycznych, gospodarczych technologicznych i społecznych
, red. S. Biernat, Warszawa 2013.
 
 
    3.   Zasada prawdy materialnej – obowiązek ustalenia faktów zgodnych z rzeczywistością
czy dyrektywa optymalizacyjna? w: Ku kontradyktoryjności? Kontradyktoryjność w
polskim procesie karnym , red. P. Wiliński,
Warszawa 2003.     
    4.   Orzekanie kar w trybach konsensualnych (aspekty procesowe i materialnoprawne) w:
Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz , red. W. Wróbel, Kraków 2015.    

  Artykuły
    
    1. Odroczenie kary pozbawienia wolności, Informator Rzecznika Praw Obywatelskich,
Warszawa 2007.   
    2. Postępowanie mandatowe – wątpliwości konstytucyjne, „Palestra” 2008, nr 1-2.  
    3.   Pokrzywdzony w postępowaniu karnym – spółka jawna czy jej wspólnicy?, „Czasopismo
Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, nr 2.
 
 
    4.   Wpływ ograniczenia inicjatywy dowodowej sądu na realizację zasady prawdy
materialnej w postępowaniu karnym , „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”
2012, nr 2.             
    5. Orzekanie kar w trybach konsensualnych (aspekty procesowe i materialnoprawne) [w:]
Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz , red. W. Wróbel, Instytut Prawa Karnego,
Kraków, 2015 r.        
    6. Komentarz do art. 60a k.k. [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. red. A. Zoll,
Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa, 2016 r. (planowana data).
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