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Tomasz Wróbel jest doktorantem w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednocześnie odbywa aplikację adwokacką w Izbie Krakowskiej.
Jest autorem pracy magisterskiej, dotyczącej bardzo aktualnego problemu dostępu do akt
sprawy podejrzanego i jego obrońcy na etapie stosowania tymczasowego aresztowania w
śledztwie. Choć pierwszoplanowym przedmiotem jego zainteresowania jest materialne prawo
karne, to zajmuje się również zagadnieniami stricte procesowymi, jak i problematyką ze styku
tych dwu dziedzin prawa. Do jego podstawowych zainteresowań prawniczych należą:
zagadnienie jedności – wielości czynów w kontekście przesłanki powagi rzeczy osądzonej,
zasady odpowiedzialności karnej członków zorganizowanych grup przestępczych, środki
zapobiegawcze, karnoprawna problematyka graffiti.

  Data urodzenia: 22 stycznia 1983 r.

Email:  tomek.wrobel@gmail.com
  Edukacja:
  Magister prawa UJ, 2007
  Planowany temat rozprawy doktorskiej/habilitacyjnej:
  Problematyka jedności-wielości przestępstw w kontekście procesowych zasad skargowości,
niepodzielności przedmiotu procesu oraz ne bis in idem
  Nauczanie:
    
    -  Prawo karne materialne  

  Znajomość języków:
  angielski
  Zainteresowania naukowe:
    
    -  Czyn jako podstawa odpowiedzialności karnej  
    -  Przestępczość zorganizowana  
    -  Czyn ciągły  
    -  Pranie brudnych pieniędzy  
    -  Tymczasowe aresztowanie  
    -  List żelazny

  

  PUBLIKACJE NAUKOWE:
  I. Artykuły
    
    1. Dostęp obrońcy podejrzanego do akt sprawy w postępowaniu mającym za przedmiot
tymczasowe aresztowanie na etapie przedjurysdykcyjnym procesu karnego – regulacja polska
w świetle standardów europejskich. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2008 nr 2.
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    2. Konstytucyjność uprawnienia Straży Miejskiej do używania tzw. fotoradarów. Elektroniczy
Biuletyn Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie,
htttp://www.adwokatura.krakow.pl/index.php5?id=126&page=1   
    3. Wpływ uzyskania przez oskarżonego listu żelaznego na możliwość pozbawienia go
wolności w innym toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym (w przygotowaniu)
 
    4. Charakter zbiegu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw
popełnianych w ramach działalności takiej grupy (w przygotowaniu)   
    5. Zakres tzw. przestępstw pierwotnych będących źródłem przedmiotu czynności
wykonawczej przestępstwa prania brudnych pieniędzy (w przygotowaniu)   
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