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dwóch, nawet sąsiadujących ze sobą stanów, przy czym w jednym z nich są one 
zagrożone karą śmierci, a w drugim nie — nie wykazuje istotnych różnic.

Dalej autor wskazuje na dyskryminacyjny charakter orzekania tej kary w nie
których południowych stanach USA. Autor podaje m.i. tak znane przykłady, jak 
skazanie na ten najwyższy wymiar kary murzyńskiego chłopca Jimmy > Wilsona 
za kradzież 1,95 dolara, oraz przytacza szereg przykładów skazania czarnych 
obywateli USA na śmierć za dokonanie gwałtu na białej kobiecie (od 1930 r. 
żaden biały nie zapłacił skazaniem na śmierć za gwałt, podczas gdy wymierzano 
ją za taki sam czyn corocznie jednemu Murzynowi), a dla kontrastu — sprawą 
4 białych młodych ludzi z Talłahassee (Florida) skazanych na bardzo niskie kary 
za zgwałcenie młodej Murzynki. Wśród ogólnej liozby wykonanych od 1930 r. na 
obywatelach USA wyroków śmierci czarni stanowili: 90% wśród skazanych za 
zgwałceń5e, 80% za zbrojną grabież i 50% za zabójstwo. Autor podaje dalej wiele 
przykładów skazania na karę śmierci ludzi zupełnie niewinnych, przy czym w nie
których wypadkach nie można już było naprawić tragicznej pomyłki sądowej.

Co myślą Amerykanie o karze śmierci? Badania Gallupa przeprowadzone . 
w 1953 r. wykazały, że 68% zapytanych zadeklarowało utrzymanie jej w wypadku 
skazania za mord, ale przeprowadzone w 5 latach później badania Rópera (tzw. 
Roper Poił) wykazały, że już 50% indagowanych uważało karę długoterminowego- 
więzienia za całkowicie wystarczającą.

Małżeństwo pośmiertne

Katastrofa we Frejus, która wydarzyła się w grudniu 1959 r. na skutek zerwa
nia się tamy Malpasset, spowodowała wprowadzenie do ustawodawsitwa francu
skiego nowej, nie znanej dotychczas instytucji małżeństwa pośmiertnego, tj. mał
żeństwa zawieranego po śmierci jednego z pnzyszłych małżonków. Art. 23 wyda
nej w związku z tym ustawy z 31.XII.1959 r. stanowi, że Prezydent Republiki mo
że w poważnych wypadkach udzielić ze2wolenia na zawarcie małżeństwa, jeżeli 
jeden z przyszłych małżonków zmarł, nie dopełniwszy oficjalnych formalności 
związanych z aktem zawarcia tego małżeństwa.

Jean N o i r e i  w 'kwietniowym numerze „Recueil Sirey” z ub. r. poddaje po
wyższą instytucję krytycznej analizie. Celem wydania wspomnianej ustawy było 
głównie rozwiązanie zagadnienia filiaoji przez nadanie przyszłemu dziecku statiisu 
diziecka małżeńskiego. Autor sądzi jednak, że cel powyższy można było osiągnąć 
bez powoływania do życia instytucji małżeństwa pośmiertnego, sprzecznej z pod
stawowymi zasadami prawa rodzinnego i w jego przekonaniu odrażającej, fikcyj
nej i niepotrzebnej. Ustalenie .pochodzenia dziecka może być dokonane także post 
mortem  domniemanego ojca w drodze odpowiedniego postępowania sądowego. 
Ustalenie ojcostwa powinno gwarantować dziecku te same prawa,, jakie wypływają 
dla niego z zawarcia małżeństwa przez jego rodziców. Tą drogą powinno było 
pójść rozwiązanie łych problemów — kończy swoje wywody autor.

Małżeństwo pozorne

Przez małżeństwo pozorne (podobnie jak  i przez inne akty prawne tego rodzaju) 
C. J. F o u  1 o n - P i g a n i o 1 rozumie małżeństwo, przy którego zawarciu wola 
stron zmierza do tego, aby w rzeczywistości nie osiągnąć normalnych skutków, 
jakie pociąga za sobą akt prawny, którego zawarcie one symulują. Problematykę


