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napisem .ani zdaniem, tym samym więc nie jest również wianiem w  sensie logicz
nym; 2) norm a praw na (prawa pisanego) pozostaje jednak w ścisłym związku 
z  różnymi zwrotami i zespołami zwrotów, z wypowiedzią normatywną; 3) owe zwro
ty  oraz ich zespoły, wypowiedzi niarmatywmfe, nie są również »darniami w  sensie 
logwaznyim; 4) wykładnia zmierza do przypisania wypowiedziom normatywnym 
określonego zmaczania; 5> na  podstawie formalnych operacji samym tekistem w y
powiedzi nie mażemy jeszcze przypisać jej w  sposób uzasadniany określanego 
znaczenia.

Na zakończenie rozwaiżań lautor wskazuje, gdzie na terenie normatyw*.ym jest 
miejisce na wypowiadanie sądórw i zdań.

Problemy radzieckiego prawa karnego. Wybór z literatury radzieckiej. PWN. 
Warszawa 1962, s. 240.

Wyfbór, przygotowany i opracowany przez sędziego Sądu Najwyższego dra Emi
la  Marża, ziawiera studia i artykuły  z zakresu zagadnień ogólnych oraz praw a 
kannego, /ustroju .sądów i postępowania karnego. Założeniem zbioru było bliższe 
zapoznanie czytelnika podalkŁego z radziecką myślą prawniczą, z  najnowszą ko
dyfikacją w  zakresie radzieckiego praw a k?rnsgo oraz  z procesem przemian za
chodzących w  Związku Radzieckim w  'tej dziedzinie nauki.

Część artykułów ma (charakter polemiczny, we wszystkich jednak przejawia 
się silne 'dążenie do eaalbezpiaczieniia praw  jednostki — obok troski o dobro ogółu 
oraz tendencji dó pewnej delcenitralizaaji i do rozszerzania uprawnień organów 
apołetaanych.

W zbiorze znaljdiujemy artykuły  o farm ie i treścfi prawa socjalistycznego (Joffe), 
o wzajemnym stosunku praw a przedmiotowego i podmiotowego (Piontkowski), 
o stosunkach karnoprawnych i karmoprooesawych <Riwlin), o podstawach usta- 
wiodawstwa karnego ZSRR i republik związkowych (Raroaszkin i Gercenzon), 
o odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciw państw u (Smimow), o odpo- 
wieldzialBua&cii karnej za przestępstwa wojskowe (WasiLjew i Kudriawcew), o prze-- 
padiku mienia jako o rodzajju kary  {Iiwianlow), o radzieckiej organizacji sądowni
ctwa (Kariew), o trybunałach wojskowych (Borysoglebslki), o podstawach sądo
wego postępowania karnego (Glołuński), o  zasadzie idyspozycyjiniości (Cypkin), 
o <czynniku racjonalnym  i emocjonalnym w  badaniu sądowym (Strogowicz) oraz 
o oddaniu pod sąd w  raldzieckiim postępowaniu karnym  (Szyfman).

Problemy radzieckiego prawa administracyjnego. Wybór z literatury radzieckiej. 
PWN. Warszawa 1961, s. 212.

Siedząc radziecką literaturę z zakresu praw a administracyjnego ostatniego 
trzechlaeia, można stwierdzić, iż świaidazy ona o bardzo intensywnym rozwoju 
tej gałęzi nauki praw a — pisze w sfowie wistępnym do wyboru prof. Jerzy Sta- 
raśdiak, który ten wybór przygotował i opracował.

Do tematów, którym  poświęca się ostatnio dużo miejsca w  radzieckim piś
miennictwie prawniczym, należą problemy rozwoju samorządności społeczeństwa 
radzieckiego, rozszerzania uprawnień terenowytch rad  delegatów, wreszcie pro


