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kwestii, które mogą powstać i na pewno powstaną w praktyce*w związku z jej 
stosowaniem.

Omawiany kom entarz spełnia to zadanie, ty m  bardziej że autorzy poparli swe 
rozważania licznymi konkretnym i przykładami.

H. W o l i ń s k a :  Przerw anie ciąży w  św ietle praw a karnego. PW N. W arszaw  o 
1962 r., s. 136.

Ciekaw© to i nadal żywe zagadnienie zostało wyczerpująco przedstawione przez 
autorkę na tle obowiązującego ustawodawstwa. Auitorka omówiła w arunki dopusz
czalności przerywania ciąży według ustawy z 27.IV.1956 r. (wskazania społeczne, 
wskazania lekarskie, wskazania prawne, przeciwskazania, przerwanie ciąży u nie
letniej i  umysłowo chorej) oraz poddała analizie przepisy karne tej ustawy 
(przedmiot ochrony praw nej, przedmiot czynności wykonawczej, działanie i  za
niechanie, pomocnictwo i podżeganie, w ina i błąd).

W książce przeprowadzona jest też konfrontacją założeń z rzeczywistością, tj. 
omówienie realizacji usitawy iz 27.IV.1956 r. oraz rozporządzenia M inistra Zdrowia 
z 19.XII.1959 r. w  praktyce. Do pracy swej autorka dołączyła obszerny i  interesu
jący m ateriał statystyczny z odpowiednim i ciekawym omówieniem.

W wyniku rozważań autorka dochodzi do wniosku, że ustawa z 27.IV.1956 r. 
o w arunkach dopuszczalności przerywania ciąży wraz z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z 11.V.1956 r. nie zdała (bo nie mogła zdać) egzaminu nie dlatego, ż© 
była zła czy nieudolna, ale dlatego, że zagadnienie, które chciała rozwiązać, nie 
nadaje się w ogóle do prawno-karnego uregulowania. Poprawę w  tym stanie rzeczy 
wprowadziło dopiero rozporządzenie M inistra Zdrowia z 19.XII.1959 r., kitóre de
cyzję w  sprawie rodzenia pozostawiło kobiecie.

Zdaniem autorki decyzja w  sprawie rodzenia powinna należeć wyłącznie do ko
biety, a praw o wykonywania zabiegu powinni mieć jedynie lekarze. Tak więc 
karalne powinno być tylko przerywanie ciąży przez nielekarzy oraz przerwanie 
oiąiży bez zgody kobiety ciężarnej.

W celu sprowadzenia do minimum liczby poronień należy też — zdaniem au
torki — dopuścić możliwość legalnego dokonania zabiegu sterylizacji. Najbardziej 
jednak racjonalną drogą do ograniczenia przeryw ania ciąży powinno być .popula
ryzowanie świadomego macierzyństwa.

A. B u r d a :  Polskie praw o państw ow e. PW N. W arszaw a 1962, s. 296.

Książka jest podręcznikiem uniwersyteckim dla studentów  wydziałów prawa. 
W części pierwszej podręcznika autor podaje wiadomości ogólne i zarys historycz
ny polskiego praw a państwowego. Prawo 'to m a za przedmiot samo państwo, tzn. 
jest zespołem norm regulujących podstawy ustroju społeczno-gospodarczego i po
litycznego Polski Ludowej. W podręczniku przedstawiony .jest przedmiot i źródła 
prawa państwowego oraz charakterystyka polskiego prawa państwowego w  okresie


