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wyłączył z zakresu swych rozważań te środki, które jego zdaniem nie stanowią
środków zapobiegających w ścisłym tego słowa znaczeniu, mimo że zostały przez
ustaw ę systematycznie do nich zaliczone. Chodzi tu o list gończy, poszukiwanie za
pośrednictwem organów MO oraz list żelazny. Natom iast autor objął swymi rozwa
żaniam i zatrzym anie, mimo że k.p.k. nie zalicza go do środków zapobiegających
uchylaniu się od sądu.
'
S. P ł a w s k i : Przestępstwa przeciw ko życiu. PWN. Warszawa 1963 r., s. 156.
Przestępstw a przeciwko życiu stanow ią „klasyczną” domenę praw a karnego. Po
zornie ulegają one najm niejszym przeobrażeniom i spraw iają najm niej kłopotów
dogmatyce. Jednakże ta łaLwość problem atyki jest tylko pozorna, bo w niej zała
m ują się przecież w szystkie zasadnicze zagadnienia części ogólnej praw a karnego.
Jednym z tych zagadnień jest kompleksowo ujęte zagadnienie czynu z powiąza
niem zewnętrznego zachowania się człowieka, z itreścią jego przeżyć psychicznych,
z ustaleniem związku przyczynowego, wreszcie z problemem skutków działania.
W nowoczesnym społeczeństwie jednym z najw ażniejszych zagadnień praw a k a r
nego stało się też zagadnienie przestępstw nieumyślnych, co związane jest z roz
w ojem motoryzacji i m echanizacji, używaniem energii elektrycznej i nuklearnej,
autom atyzacją, rozwojem sportu. Przy przestępstw ach przeciwko życiu wysuwa się
też zagadnienie kary.
Autor omawianej książki postaw ił sobie za zadanie przedstaw ienie problem atyki
przestępstw przeciwko życiu w św ietle podstawowych zagadnień części ogólnej
praw a karnego, przedm iotu ochrony, czynu, w in y 'i k ary za te przestępstwa.
W stosunku do ogólnej liczby osób skazanych za prze^tępsitwa liczba osób ska
zanych za zabójstw a jest w Polsce stosunkowo niewielka. Na ipnzyikład w 1960 r. wy
nosiła ona 246 osób. Przy dużym stopniu wykryw alności tego rodzaju przestępstw
m ożna uważać, że nie je st to przestępstwo często u nas popełniane. Z danych
statystycznych w ynika, że jeśli chodzi o art. 225 § 1 i § 2 k.k., to liczba przestępstw
tego rodzaju ulega stałem u zm niejszaniu się. Naitcmiast jeśli chodzi o art. 226
(dzieciobójstwo), to jakikolwiek liczba skazań za to przestępstwo także ulega zmniej
szaniu się, jednakże zmniejszenie to nie jest widoczne.
W kolejnych rozdziałach książki au to r omawia przedmiot ochrony karnej i przed
m io t czynu przestępnego, ,ezyn, rodzaje zabójstw, preterintencjonalne i nieum yślne
spowodowanie śmierci, wreszcie zagadnienia krym inałno-polityczne związane z prze
stępstw am i przeciwko życiu.
K odeks karny i prawo o wykroczeniach. Wyd. X II, Wyd. Prawn. Warszawa 1963 r.,
s. 704.
W ydanie X II Kodeksu karnego i praw a o wykroczeniach stanow i obszerny zbiór
dktów praw nych (ca siedemdziesiąt) zaw ierających przepisy karne. W porównaniu
z poprzednim wydaniem — w w ydaniu obecnym zamieszczono w całości lub w ob
szernych wyciągach takie nowe akty, jak np. ustaw a o broni i m ateriałach wybu
chowych, ustaw a o hodowli roślin i nasiennictw ie, praw o budowlane, praw o lot
nicze, praw o wynalazcze, praw o wodne, praw o probiercze. Spośród dawnych ustaw,
znajdujących się już w poprzednich wydaniach, wiele zostało znowelizowanych. Do
tych znowelizowanych należą przepisy o w arunkowym zwolnieniu osób odbyw ają
cych karę pozbaw ienia wolności, o obowiązkowych dostawach ziemniaków i obo
wiązkowych dostaw ach zbóż, o dowodach osobistych, praw ie lokalowym itp.
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Zarówno nowe i znowelizowane akty praw ne, jalk i akty zamieszczone w po
przednich w ydaniach zostały uaktualnione odpowiednimi przypiskam i.
Dużym ułatw ieniem dla wszystkich korzystających z książki jest znajdujący się —
obok skorowidza rzeczowego do Kodeksu kannego i praw a o wykroczeniach >— w y
kaz alfabetyczny wszystkich zamieszczanych w zbiorze aktów praw nych, co pozwala
na szybkie odszukanie potrzebnego przepisu.
ANDRZEJ WIŚNIEWSKI
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Rozwód i zgoda na rozwód w systemie socjalistycznego
praw a małżeńskiego
to itytuł arty k u łu Tifoora P a p a drukowanego w num erze 7—8 (1963) miesięcznika
„Nowe Praw o”
A utor na w stępie podkreśla, że praw o 'socjalistycznie zerwało z dom inującą w
praw ie burżuazyjmym w zakresie rozwodów zasadą winy, umożliwiając rozw ią
zanie m ałżeństw a w w ypadkach, kiedy nastąpił trw ały i bezpowrotny rozkład
pożyoia. Tibor Pap poświęca swe rozważania kw estii oceny porozumienia m ał
żonków oo do rotewcjlu.
Ocena zgody na rozwód b y ła ' przedm iotem rozważań klasyków m arksizm u-leninizmu. Poglądy w tym zakresie nie były jednak jednolite. Podczas gdy Marks
opowiedział się po stronie „surowej ustaw y rozwodowej”, Lenin był zwolennikiem
całkowiteg swobody rozwodu. Oba te stanow iska nie odnoszą się jednak do sto
sunków w państw ie socjalistycznym, lecz do zwalczanych przez tych autorów
stosunków w społeczeństwie kapitalistycznym .
W ustaw odaw stw ie radzieckim, zgodnie z dekretem z d n ia 19 grudnia 1917 r.,
porozumienie stron było w ystarczającą podstawą do orzeczenia rozwodu. Rów
nież dekret z dnia 8 liipca 1944 r. stw arzał możliwości uzyskania rozwodu na
podstaw ie wzajemnego porozum ienia małżonków, przy czym zgodnie z praktyką,
jak a się w związku z tym wykształciła, 3/4 wydaw anych przez sądy wyroków
rozwodowych opierało się na zgodzie stron. W późniejszej literaturze urawniczej
pojaw iły się jednak poglądy, że sąd nie powinien zadowalać się stw ierdzeniem
obopólnej zgocfy małżonków, natom iast powinien zbadać, czy małżeństwo ule
gło bezpowrotnemu rozkładowi. Zagadnienie to również obecnie jest przedm iotem
ożywionej dyskusji.
I tak gdy jed n i autorzy pragną podnieść
porozumienie
stron do rangi bezwzględnej przesłanki rozwiązania m ałżeństw a, pozostaw iając
ew entualnie sądowi w yjaśnienie, czy (porozumienie to jest isto tn ie dobrowolne
d nastąpiło bez zastosowania przym usu, inni wychodzą z założenia, że porozum enie stron nie jesit d la sądu decydujące, lecz stanow i okoliczność,' która może
utw ierdzić sąd w przekonaniu o utrzym aniu lub rozw iązaniu zw iązku małżeńskiego.
Om awiając zagadnienie na tle ustaw odaw stw państw dem okracji ludowej, au 
tor podkreśla, że zarów no w praw ie węgierskim, jak i w praw ie polskim, cze
chosłowackim, bułgarskim i rum uńskim reprezentow any jest pogląd, iż rozwód
należy orzec w tedy, gdy związek m ałżeński uległ takiem u rozkładowi, że u tra 
cił zarówno dla stron, jak i dla społeczeństwa wszelkie znaczenie. Ustawodaw
stw a te nie znają w zasadaie rozwodu opartego na zgodzie stron; jedynie w Pol

