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Ustawa powołuje do życia ogólne trybunały  dyscyplinarne (trybunały  
dyscyplinarne pierwszej instancji okręgów, prowincji, republik  związ
kowych oraz trybunał dyscyplinarny związkowy). Właściwość ich za
leżna jest od organu, w  k tórym  zatrudniony jest urzędnik. Od orzecze
nia trybunału  pierwszej instancji przysługuje odwołanie. W śród k a r  
dyscyplinarnych na podkreślenie zasługuje kara grzyw ny w ym ierzana 
w ułam ku wynagrodzenia obwinionego.

Pełną odpowiedzialność m aterialną ponosi urzędnik za szkodę wywo
łaną czynem um yślnym  lub pow stałą w w yniku rażącego niedbalstwa.. 
We wszystkich innych w ypadkach m usi być jednak również ustalona 
wina. Szkodę ustala kom isja, złożona z trzech członków m ianow anych 
przez kierow nika danego organu. Na podstawie sprawozdania kom isji 
kierownik ustala samą zasadę odpowiedzialności oraz kwotę, jaką urzęd
nik ma zapłacić. Jeżeli urzędnik nie zgadza się z postanow ieniem  kie
rownika, spraw ę przekazuje się do sądu, k tó ry  ją rozpatru je  w norm al
nym  trybie postępowania cywilnego. Jeżeli o odszkodowaniu orzekł try 
bunał dyscyplinarny, to w  razie sprzeciwu ze strony  obwinionego 
kwestia odszkodowania zostaje również przekazana sądowi cyw ilnem u 
do rozstrzygnięcia.

Ustawa przewiduje, że zawieszenie w  czynnościach może nastąpić 
tylko wtedy, gdy wszczęto przeciwko urzędnikowi postępowanie karne  
lub dyscyplinarne; w tym  ostatnim  w ypadku przedłużenie zawieszenia 
na okres ponad trzy  m iesiące dopuszczalne jest jedynie za zgodą try b u 
nału dyscyplinarnego.

W stosunku do niektórych kategorii urzędników wprowadzono insty
tucję postawienia w  stan dyspozycji przez okres roku. W okresie ty m  
urzędnik pobiera norm alne uposażenie.

2. Kształcenie prawników w Kanadzie

W Kanadzie powołano w zeszłym roku specjalną kom isję do zbadania 
system u kształcenia praw ników , ze szczególnym uwzględnieniem  kształ
cenia praktycznego. Kom isja rozesłała kom u należy szeroko u jęty  kw es
tionariusz i na podstawie zebranego w  ten sposób m ateria łu  opracowała 
swoje sprawozdanie.

Należy zaznaczyć, że p ierw otny system  kształcenia praw ników  byl 
w Kanadzie ściśle praktyczny. Żądano w yłącznie pięcioletniej p rak tyki 
w  kancelarii adwokackiej. O zdobycie wiadomości teoretycznych m łody 
adept prawa m usiał się troszczyć sam. Pomimo to system  ten  wydał 
w ielu dzielnych prawników. Z czasem system  ten  zaczął powoli ulegać
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zmianom. Zaczęto np. wprowadzać obowiązek ukończenia uniw ersytetu, 
•chociaż nie we wszystkich prowincjach. W rezultacie praw nicy uzyskali 
w ięcej wiadomości teoretycznych, ale za to mniej w ykształcenia prak
tycznego.

W ymieniona wyżej kom isja stw ierdziła, że istn ieje  powszechne prze
konanie, iż szkoły praw a spełniają na ogół swe zadanie i dają studentom  
dostateczne przygotowanie teoretyczne, lecz absolwenci nie uzyskują 
-dostatecznych wiadomości praktycznych. Za ten  stan  rzeczy ponosi od
powiedzialność adwokatura, na niej bowiem ciąży obowiązek przygoto
w ania absolwentów praw a do praktycznej działalności.

W obecnym stanie rzeczy wszystko zależy od przypadku. Jeżeli młody 
praw nik  tra fi do kancelarii, której kierow nik zaopiekuje się nim, da mu 
różnorodną pracę i będzie udzielać praktycznych wskazówek, to wów
czas prak tyka da na pewno dobre rezulta ty . Jeżeli jednak tra fi on do 
kancelarii o słabej klienteli lub kancelarii wysoce wyspecjalizowanej 
w  jednym  rodzaju spraw , to traci czas w dużej m ierze bezużytecznie.

W niek tórych  prow incjach przedsięw zięto krdki w celu zaradzenia temu 
stanow i rzeczy. W prowadzono więc różne kursy dla aplikantów, ograni
czono możność przyjm owania aplikantów  jedynie przez adwokatów m a
jących za sobą pewną ilość la t praktyki, opracowano dla adwokatów- 
-patronćw  program y praktycznego szkolenia aplikantów , stworzono róż
ne organy kontroli badania postępów w  w ykształceniu itp.

Komisja jest zdania, że usiłowania te, przedsiębrane samodzielnie w 
różnych prowincjach, powinny być usystem atyzow ane i ujednolicone. 
Niezależnie od tego kom isja uważa, że już w okresie studiów na uniw er
sytecie studenci powinni mieć możność prowadzenia co pewien czas za
jęć praktycznych.

3. Równość m ałżonków w prawie rodzinnym

Równość małżonków w praw ie  rodzinnym  jest zasadą. Jednakże nie 
jest to zasada wyłącznie przy jęta  w ustaw odaw stw ach państw  socjalisty
cznych, bo również szereg państw  burżuazyjnych wprowadziło tę zasadę 
u siebie.

Dane poniższe czerpiem y z artyku łu  prof. M iller-Freinfelsa, ogłoszo
nego w num erze 8 The International and, Comparative Law Quarterly  
z  1959 r.

N iektóre państw a wprow adziły omawianą zasadę równości do swych 
ustaw  konstytucyjnych. Należą tu  Boliwia, Burm a, Kuba, El-Salwador, 
F rancja we wstępie do konstytucji z 1947 r., Haiti, Indie, Włochy, Japo-


