
SŁÓWO O PRZEPISACH 

Czytelnicy interesujący się sprawą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 
przemysł naturalnemu środowisku człowieka, powinni zapoznać się z zamieszczonym 
24 grudnia 1972 r. w „Prawie i Życiu” artykułem A. Piontkowskiego pt.: „Pra- 
wo kryminalne w walce z następstwami postępu naukowo-technicznego”. Oto kilka 
inagmentów tego opracowania: 

..„Podstawowym zadaniem jest tu nie tyle karanie za wynządzoną, często nieod- 
wracalng szkodę... ile zapobieganie możliwości spowodowania takiej szkody. W warun- 
kach gospodarki socjalistycznej zrealizowanie w porę takich posunięć przyniesie ocze- 
kiiwany efekt. Tak np. w ciągu 3 ostatnich lat z Moskwy przeniesiono 200 zakładów 
przemysłowych; 1200 palenisk przemysłowych na węgiel kamienny przerobiono na 
gaz; na 4000 obiektów zainstalowano specjalną aparaturę do ściągania pyłu... w 470 
fabrykach moskiewskich i w 180 warsztatach samochodowych zainstalowano nieza- 
wodne urządzenia oczyszczające”. 

Stwiendziwszy, że „w wanunkach rewolucji naukowo-technicznej wiele w zasa- 
dzie technicznych norm staje się jednocześnie normami prąwnymi”, autor zajmuje się 
problemami prawa kannego, związanymi z organizacją walki ze szkodliwymi następ- 
stwami postępu naukowo-technicznego, podkreślając na wstępie, że: 

„Odpowiedzialność karna za maruszenie odpowiednich przepisów zapobiegających 
szkodliwym mastępstwom postępu naukowo-technicznego powinna być tak stormuło- 
wana, aby nie tylko wyrządzenie szkody człowiekowi lub otaczającej go przynmodzie 
w niezbędnych wypadkach pociągało za sobą odpowiedzialność karną, ale już samo 
zagrożenie tych interesów”. 

I dalej: 
„„.ustawodawca stosuje dwa sposoby odpowiedzialności karnej za odpowiiednie 

czyny: albo... za dokonanie lub niedokonanie samego pnzez się określonego działania, 
które, zdaniem ustawodawcy, stwarza dostatecznie poważne zagrożenie dla otacza- 
jącej przyrody omaz dla zdrowia i życia człowieka (tzw. niebezpieczeństwo abstnakcyj- 
ne); lub też pociąga się do odpowiedzialności karnej za określone działania lub chęci 
działania jedynie pod warunkiem, że w konkretnych okolicznościach mogłyby spowo- 
dować szkodliwe następstwa (tzn. konkretne niebezpieczeństwo)”. 

„Współczesne ustawodawstwo kanne coraz częściej włącza możliwość wystąpienia 
szkodliwych następstw do niezbędnych znamion przestępstwa. Dlatego samo pojęcie 
„możliwość wystąpienia szkodliwych następstw” ma istotne znaczenie dla zrozumienia 
tych przestępstw”... 

„Burzliwy rozwój rewolucji naukowo-technicznej siłą rzeczy powoduje koniecz- 
ność dokonywania wdiąż nowych eksperymentów naukowo-technicznych.. Ekspery- 
menty takie często wiążą się z poważnym ryzykiem, zarówno jeśli chodzi o materialne 
interesy, jak i o zdrowie i życie ludzkie. Dlatego powstaje problem granic dozwolonego 
produkcyjnego i naukowego ryzyka... Podstawy do zwolnienia od odpowiedzialności... 
polegają па społecznej korzyści wykonywanej pnzez daną osobę pracy, która podyk'to- 
wama jest celami usprawnienia procesów produkcji, podniesienia wydajności pracy 
lub rozwiązania doniosłych zadań naukowych... Nie można jednak uznać za normalne 
ryzyko produkcyjne czynów osoby, jeśli wynikały one z poważnego niedopatrzenia, 
spowodowanego jej niedbalstwem... Polski Kodeks Karny z 1969 r. interesująco noz- 
wiiązuje ten problem w rozdziale o przestępstwach gospodarczych, gdy mówi o odpo- 
wiedzialności za niegospodanność”. 
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