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Przedmowa
Problematyka czynów zabronionych narażających dobra prawne na niebezpieczeństwo
doczekała się wielu opracowań. Fakt ten można w dużej mierze tłumaczyć tym, że nauka
prawa karnego stara się wyjść naprzeciw określonym zjawiskom społecznym, a takim jest
niewątpliwie wzrost ilości typów czynów zabronionych polegających na sprowadzeniu
zagrożenia dla dóbr prawnych. Wśród wspomnianych opracowań, w polskiej literaturze
karnistycznej dominują prace, które dotyczą narażenia na niebezpieczeństwo w ogólności
tzn. w odniesieniu do wszelkich dóbr prawnych. Stanowią one bez wątpienia cenny wkład
w rozwój badań nad problematyką karalności na tzw. przedpolu naruszenia dobra prawnego, a także nad pojęciem i funkcją przestępstw z zagrożenia.
Niniejsze opracowanie poświęcone jest określonemu obszarowi wskazanej wyżej problematyki, a mianowicie czynom zabronionym narażającym na niebezpieczeństwo życie
i zdrowie ludzkie. Tym, co wyróżnia typy będące przedmiotem analizy w niniejszej pracy,
są właśnie wymienione dobra prawne, będące przedmiotem prawnokarnej ochrony na etapie poprzedzającym ich naruszenie. Od ukazania się przeszło 30 lat temu pracy Wojciecha
Radeckiego1 brak jest w polskiej literaturze opracowania poświęconego temu problemowi,
dlatego nieśmiała próba wypełnienia tej swoistej luki wydaje się być uprawniona.
Z uwagi na usytuowanie zdrowia i życia ludzkiego w hierarchii chronionych przez prawo karne wartości, ustawodawca zdecydował się na kryminalizację czynów narażających
na niebezpieczeństwo te dobra, w bardzo szerokim zakresie. W związku z tym, z prawnokarną reakcją – w szerokim tego słowa znaczeniu – mamy do czynienia w przypadku zachowań stwarzających jeszcze bardzo odległe niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego, jaki w przypadku zachowań stwarzających niebezpieczeństwo o bardzo wysokim
prawdopodobieństwie zaistnienia naruszenia tych wartości. Dlatego omawiając narażenie
życia i zdrowia ludzkiego na niebezpieczeństwo w kontekście prawnokarnej reakcji, należało uwzględnić szerokie rozumienie tej gałęzi prawa, obejmującej swym zakresem normowania nie tylko przestępstwa, lecz także wykroczenia. Szerokie i przekrojowe ujęcie tej
problematyki pozwoli na pełne poznanie zakresu penalizacji w tym obszarze i zorientowanie się czy odpowiada on rzeczywistym potrzebom ochrony życia i zdrowia ludzkiego.
W pierwszym rozdziale niniejszej dysertacji omówiono zagadnienie wyjściowe i centralne dla całej grupy analizowanych przestępstw i wykroczeń, stanowiące ich substrat,
a mianowicie zjawisko niebezpieczeństwa w rozumieniu prawa karnego. W doktrynie od
dawna ugruntowane jest wszak stanowisko, że pojęcie niebezpieczeństwa jest elementem
decydującym o swoistych cechach grupy przestępstw z zagrożenia2. Uwaga ta w całej rozciągłości może być odniesiona również do wykroczeń. Zastanowić się zatem należało, czy
1 W.
2 T.

Radecki, Przestępstwa narażenia życia i zdrowia.
Kaczmarek, Społeczne niebezpieczeństwo czynu, s. 18.
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