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Przedmowa

Niniejszy komentarz został opracowany „przez praktyków dla prakty-
ków”. Celem było stworzenie komentarza z myślą o osobach (w szczegól-
ności sędziach, prokuratorach, adwokatach, radcach prawnych czy funk-
cjonariuszach Policji), które szybko muszą znaleźć odpowiedź na problem
pojawiający się w określonej sprawie. Przyjęte założenie sprawiło, że
w sposób syntetyczny omówiono główne kwestie związane z wykładnią
przepisów, starając się poruszyć problemy, które mogą pojawić się przy
stosowaniu prawa. Pragnąc zachować niewielką objętość komentarza, nie-
jednokrotnie wskazano, w jakich publikacjach oraz orzeczeniach można
znaleźć szerszą argumentację do podanej tezy. Przyjęty układ komentarza
oraz jego zawartość sprawia, że przydatny on będzie również aplikan-
tom (aplikacji sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej)
oraz studentom. Przy opracowaniu komentarza wykorzystano nie tylko
poglądy doktryny oraz bogate orzecznictwo, ale również własną wiedzę
autorów zdobytą podczas pracy zawodowej. Należy również nadmienić,
że w 2017 r. ukazała się publikacja „Kodeks karny. Część szczególna.
Art. 252–316. Komentarz” (autor B. Gadecki).

Poszczególne części komentarza opracowali:
– rozdz. XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148–162)

– J. Karnat;
– rozdz. XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

(art. 163–172) – J. Karnat;
– rozdz. XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwo w komunikacji

(art. 173–180a) – B. Gadecki;
– rozdz. XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku (art. 181–188) –

R. Łyżwa;
– rozdz. XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności (art. 189–193) –

A. Łyżwa;
– rozdz. XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania

(art. 194–196) – M. Banaś-Grabek;
– rozdz. XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczaj-

ności (art. 197–205) – B. Gadecki;
– rozdz. XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (art. 206–211a)

– B. Gadecki;
– rozdz. XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej

(art. 212–217a) – B. Gadecki;
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– rozdz. XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową (art. 218–221) – J. Karnat;

– rozdz. XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji pań-
stwowych oraz samorządu terytorialnego (art. 222–231b) – R. Łyżwa
(art. 222–229) i A. Łyżwa (art. 230–231b);

– rozdz. XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
(art. 232–247a) – M. Banaś-Grabek;

– rozdz. XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
(art. 248–251) – M. Banaś-Grabek.

Oddając w ręce Czytelnika niniejszy Komentarz, mamy nadzieję, że
okaże się on przydatny przy prowadzeniu spraw lub w poszerzaniu wiedzy
z zakresu prawa karnego.

Autorzy
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