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Podkreślając w  zakończeniu artykułu fakt znajdowania się w  .szeregach sędziow
skich ludzi, którzy inie potrafią w; należyty sposób wywiązać -się ,ze swych obo
wiązków, autor wskazuje na  konieczność podniesienia .poziomu zawodowego a po
etycznego pralcowników apara tu  wymiaru sprawiedliwości, na konieczność doko
nywania ścisłej selekcji i stosowania większych Wymagań przy tworzeniu nowej 
kadry sędziów i prokuratorów.

O  projekcie kodeksu cywilnego RSFRR

p:'s.ze ma łamach tegoż num eru ,;Sowietsfcago Gosudarstwa i P raw a” Minister Spra
wiedliwości RSFRR W. A. B o ł d y r i e w .  W obecnej chwili we wszystkich republi- 
kalch radzieckich trw ają prace nad opracowaniem .nowych kodeksów cywilnych.

Projekt k.e. RSFRR przygotowany był jeszcze w  1958 r. i następnie .poddany zo
stał szerokiej publicznej dyskusji. S truk tura projektu odpowiada w  zasadzie struk
turze Podstaw  radzieckiego ustawodawstwa cywilnego z 6.XII. 1961 r. Projekt skła
da isię z następujących rozdziałów: 1. Przepisy ogólne; 3. Prawo własności; 3. P ra 
wo zobowiązań; 4. Poszczególne rodzaje zobowiązań; 5. Prawo autorskie; 6. P ra 
wo wynalaiacze; 7. Praw o spadkowe; 8. Zdolność praw na cudzoziemców. Stoso
wanie ustaw  cywilnych państw  obcych, umów i uzgodnień międzynarodowych.

Normy projektu k.c. RSFRR, rozwijając, ja k  pisze autor, zaJsady zamieszczo
ne w Podstawach z 1961 r., zawierają szisreg nowych postanowień, k tóre zostały po
dyktowane przez życie. Większość tych postanowień stanowi uogólnienie poglądów 
umocnionych już przez praktykę sądową i arbitrażową oraz znajdujących teore
tyczne uKaiSadhiemie w  naiuice prawa.

W rozdziale I projektu — poza wprowadzeniem odpowiednich norm Podstaw  — 
znajduje się .szereg przepisów szczególnych. W szczególności szerzej ujęty oastał 
ty tu ł o  .osobach. Nowością jest wprowadzenie sądowego trybu orzekania o ograni
czeniu zdolności do działań prawnych zamiast trybu administracyjnego. Projekt 
przewiduje także podwyższenie dolnej granicy wieku (z 14 na 15 lat), z upływem 
którego tustawa łącizy powstanie ograniczonej zdolności do działań prawnych. Sto
sownie do art. 10 Podstaw  projekt ustanaw ia także drogę isądcwą do uznania za 

‘ zaginionego i- zmarłego zamiast dotychczasowego trybu notarialnego.
Pro jek t zaWiera także szereg norm o skutkach niedopełnienia wymagań fo r

malnych przy zawieraniu czynności prawnych. Wprowadza przy tym  zasadę, że 
niedopełnienie ustanowionej w ustawie zwykDej formy pisemnej .pociąga za sobą 
nieważność umowy tylko w  wypadkach przewidzianych przez ustawę. Według 
ogólnej zasady pisemna forma jest wymagana dla umów o wartości przekraczają
cej '100 rubli. Niedopełnienie tego w arunku polciąga zia sobą niedopuszczalność do
wodzenia istnienia i treści um 3Wy za pomocą dowodu ze świadków. Natomiast nie
dopełnienie ustanowionej przez ustawę formy notarialnej .pociąga iza sobą zawsze 
nieważność umowy. Jednakże jeśli jedna ze stron przystąpiła, chociażby częściowo, 
do wykonania umowy wymagającej formy nDtarialnej, a druga strona uchyla sdę' 
od notarialnego potwierdzenia umowy, sąd może na wniosek strony wykonuj ącej 
umowę uznać tę umowę za ważną .i wówczas odpada konieczność notarialnego 
jej potwierdzenia.

Projekt ooćkreśla za Podstawami konsumpcyjny charakter praw a własności 
_ osobistej obywateli. Wprowadza wyrażoną w  Podstawach zasadę, że obywatel w  r a 
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mach osobistej własności może mieć tylko jeden dom mieszkalny. Żyjący razem 
małżonkowie i ich małoletnie dzieci m ają również praw o do własności (osobistej) 
jednego tylko domu. 'Projekt u trw ala obowiązujący maksymalny rozmiar .powiew
ni mieszkalnej demu mogącego stanowić przedmiot własności osobistej (60 m 2) 
obywatela lub raizem żyjących małżonków i ich małoletnich dzieci — bez wskaza
nia liczby izb.

Projekt zawiera także ważne 'postanowienia o 'sposobach zniesienia praw a włas
ności osobistej domu mieszkalnego w razie posiadania przez obywatela lub iprzez 
razem . żyjących małżonków i ich małoletnich dizieci więcej niż jednego domu 
mieszkalnego. W takiej sytuacji osaba (luib osoby) .posiadające drugi dom miesz
kalny obowiązane są w ciągu noku sprzedać go, podarować lub w  inny sposób 
pozlbyć się jiego własności. W  przeciwnym wyipadku organ wykonawczy miejscowej 
rady wydaje postanowienie o sprzedaży przymusowej w  trybie przewidzianym 
przez kodeks postępowania cywilnego. Jeżeli nie znajdzie się nabywca, dom taki 
przechodzi na  własność państwa. Zasada powyższa znajduje także zastosowanie 
wtedy, kiedy część lub części domu czy izby w domu wi elomies zk a n i owym spół
dzielni budowlanej przewyższają ustalone przez ustawę normy powierzchni miesz
kalnej.

Projekt zawiera także przepis, w  myśl którego dom mieszkalny lub jego część, 
wykorzystywane iprzez właściciela w  celu osiągnięcia dochodów nie pochodzących 
z własnej pracy, mogą być skonfiskowane w  trybie orzeczenia sądowego na skutek 
powództwa wniesionego przez komitet wykonawczy rady terenowej.

W rozdziale III o praw ie zobowiązań szereg norm poświęconych 'jest -stosunkom 
obligacyjnym pomiędzy organizacjami socjalistycznymi. Odnoszą! się do nich nor
my o ipowstawaniu zobowiązań bezpośrednio iz aktów planowania gospodarki na
rodowej, przepisy o tym, że treść umowy w  tego rodzaju wypadkach powinna 
odpowiadać planowanemu zadaniu, przy czym umowę przeciwną takielhiu zadaniu 
obowiązującemu oibie stromy uważa się za nieważną w  tej części, w  której pozo
staje z nim w  sprzeczności; umowa ta  powinna być skorygowana w  taki sposób, 
ażeby zadanie mogło być w  ips’mi wykonane.

Projekt zawiera szereg przepisów dotyczących ,umowy nlajmu mieszkania, ko
dyfikując istniejące dotychczas w  różnych aktach 'Ustawodawczych prawo miesz
kaniowe.

W zakresie praw a do spadkobrania Pod,stawy wprowadziły, j'ak wiadomo, dość 
istotne zmiany. Tak więc do iSipadkobraniia powołani są w  pierwszej linii dzieci 
spadkodawcy (w tym także przysposobieni), małżonek i rodzice (także przysposa
biający). Ustanowiony również został nowy porządek spadkobrania osób, które 
pozostawały ina utrzymaniu spadkodawcy. Powołani oni są do udziału w  .spadku 
nie w pierwszej Mmii. Druga Itaia spadkobierców (określenie tej linii Podstawy 
pozostawiły do kompetencji poszczególnym republikom) obejmu.ie — według pro
jektu — braci i siostry zamarłego oraz jego dziadów.

Projekt wyłącza spadkobranie z  mocy ustaw y pomiędzy przysposobionym a je
go krewnymi naturalnym i. Przysposobiony nie dziedziczy ani po swoich rodzicach 
naturalnych, ani po innych .krewnych maturalnych zarówno w  linii prostej (wstęp
nej), jak  i w linii rodzeństwa, tj. po braciach i siostrach i vice versa.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w  Podstawach projekt rozszerzył prawa 
obywateli do dysponowania swym m ajątkiem  w  rozporządzeniach testamentowych. 
Projekt odszedł od ipodziaCu spadkobierców ma „obecnych” i „nieobecnych” i sta
nowi, że spadkobiercy, którzy żyli razem ze spadkodawcą iaż do chwila jego śmier-
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ei, uznani są za (przyjmujących spadek, jeśli w  ciągu 3 miesięcy od czasu otwarcia 
spadku nie zgłoszą przed notariuszem, że sipadku nie przyjm ują. Spadkobierców 
naftamiast żyjących gdizde in/dziej uznaje się za -przyjmujących spadek, jeśli w  cią
gu roku  od momentu otw arcia sipadku faktycznie wstąipłili we w ładanie spadku 
lulb luzysfcali tuprawnieni-a w  stosunku do mlajątku spadkowego albo oświadczyli w 
biurze notarialnym  miejsca otw arcia spadku, że spadek przyjm ują.

Przestępczość młodocianych w U S A

była przedmiotem wykładu wygłoszonego przez Prezydenta Międzynarodowej Unii 
Ochrony Dzieciństwa L. M. M a y  o Ma konferencji w  Genewie. Przedrukowuj e gio 
redakcja genewskiego (kwartalnika „Revue internationale de criminologie e t de 
police -technique” (nr 2 z 1902 r.>.

Z analizy przeproWadżonelj przez -autora wynika, że w  USA obserwuje się 
wzrost natężenia przestępczości Wśród młodocianych. Intensywnie prowadzone 
badania n ie  wykazały jednak, jak  dotychczas, przyczyn powodujących ten wzrost 
ani też przyczyn samej przestępczości młodocianych. Autor zwraca uwagę na fakt 
heterogeniezności ludności UiSA, wśród fctórej krańcowe -ubóstwo istnieje Obok 
fantastycznego bogactwa, zwraca uwagę na to, że ze zjawiskiem prosperity łączy 
się szereg powstających iproblemów, że -kontrast pomiędzy Obfitością a pozbawie
niem dóbr w  tym samym k ra ju  stw arza zawsze istan niepokoju i zniechęcenia. 
O ile jednak niektóre -państwa w ykazują tendencje do minimalizowania aktualnych 
problemów wśród swojej młodocianej ludności, o  ityie w  USA robi się stosunkowo 
wiefe, alby rozwiązać [problem przestępczości młodocianych. Nigdy w  historii tego 
kraju, nie prowadzono na tak  szeroką skalę badań w  tym zakresie, jak  robi się to 
obecnie. '

Opinia publiczna coraz mniej izigadza się z tym, że problem przestępczości mło
docianych -będzie można rozwiązać aa pomocą środków kannych. Dostrzega tu  ona 
wiele alspektów -ludzkich i naukowych. Autor opisuje szeroko zakrojone akcie 
prowadzone przez specjalne Biura Dzieci (Children's Bureau), które informuia opi
nię publiczną o istocie, natężeniu i  wadze społetcznej tego problemu, prowadzą 
prace edukacyjne i  wychowawcze, współpracują z sądami dla nieletnich, zakła
dami kannymi ii fundacjami prywatnym i, mającymi za 'cel walkę z przestępczością 
młodocianych.

Problem zachowania się rrfod-zi-eży je s t proW-emem, zdaniem autora, uniw er
salnym, nie ograniczającym się do określenia grup kulturalnych, na-rodowych 
lub ekonomicznych. Zachowanie się młodzieży w  ogólności! jest odzwierciedleniem 
życia, filozofii i innych Walorów kraju , w  którym ona żyje. Dzieci stanowią po 
prostu sum ę wszystkich wipływów i warunków, jakie je  zewsząd otaiczają. Sizcze- 
gólmie zaś interesująca cecha charakteryzująca -młodzież, cecha sta ra  zresztą jak 
świat, k tóra  w  pewnych okolicznościach może okazać się niebezpieczna, ale jed
nocześnie jest ona nieodzowna i (pożądana — to konflikt między tendencją do 
przystosowania się do społeczeństwa z jednej strony oraz do wyróżniania się w 
nim z drugiej. Faktem  jest, stw ierdza autor, że każda młodzież pragnie uniezależ
nić się od dorosłego, pragnie zdobyć uznanie ze strony swoich kolegów, znaleźć 
ujście dla formujących się zdotoości i własnych interesów. Pierwsze kontakty


