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1) odbywanie kuracji połączonej z przebywaniem poza lokalem, w którym od
bywający kurację zamieszkuje;

2) wyjazd na studia do innej miejscowości.

W pierwszym wypadku udzielenie zezwolenia następuje na podstawie orzeczenia, 
komisji lekarskiej.

Udzielenie zezwolenia następuje na okres wymagający przebywania poza lokalem 
oddanym w podnajem lub w bezpłatne używanie. Zezwolenie to może być przedłu
żone.

Nadmienić należy, że w myśl art. 27 prawa lokalowego umowa o bezpłatne uży
wanie lub o podnajem rozwiązuje się z samego prawa przez zakończenie stosunku 
najmu, jeżeli je j rozwiązanie nie nastąpiło wcześniej z innych przyczyn.

Z powyższych rozważań wynika, że w sytuacji określonej w pytaniu powództw o- 
o ustalenie nieistnienia prawa oddania całego lokalu w bezpłatne używanie lub w  
podnajem powinno być uwzględnione, jeżeli najemca nie przedstawi zezwolenia,, 
o którym mowa w powyższym rozporządzeniu.

Najemca jednak ma prawo oddać w bezpłatne użytkowanie lub w podnajem część- 
zajmowanego lokalu na podstawie art. 8 powołanej na wstępie ustawy.

W ładysław C hojnow skb

Obrona pracy doktorskiej 
adwokata Juliusza Leszczyńskiego

W dniu 16 stycznia 1970 roku odbyła się przed Radą Wydziału Prawa Uniwersy
tetu Łódzkiego, której przewodniczył dziekan Wydziału doc. dr habil. Janusz Tyl— 
man, publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Juliusza Leszczyńskiego (ad
wokata z Łodzi) pt. „Przestępstwo zgwałcenia w Polsce”. Rozprawa została przy
gotowana w Katedrze Prawa Karnego UŁ, a je j promotorem był kierownik Katedry 
prof. dr Stanisław Pławski.

Celem pracy było opracowanie monograficzne przestępstwa zgwałcenia w polskim 
prawie karnym. Autor przedstawił omawiany problem na tle zagadnienia przestęp
czości seksualnej w ogóle, przy czym potraktował temat bardzo szeroko, wychodząc- 
poza ramy dogmatyki prawa karnego. Zostały omówione problemy historyczno-pra- 
wne, prawnoporównawcze, dogmatyczne, kryminologiczne, medyczno-sądowe, seksu
ologiczne, psychiatrycznosądowe oraz kryminalno-polityczne i socjologiczne. Przyj
mując tak szeroką płaszczyznę rozważań, autor w szczególności dokonał analizy 
następujących zagadnień:

1) historycznego rozwoju pojęcia zgwałcenia począwszy od najstarszych 
ustawodawstw i zwyczajów obcych, ustawodawstwa Polski przedrozbiorowej 
i porozbiorowej oraz ustaw karnych państw zaborczych;

2) przeglądu aktualnych rozwiązań ustawodawczych na podstawie kilkuna
stu kodeksów karnych z różnych części świata (analiza prawnoporównawcza^r.
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3) problematyki dogmatycznej prawa karnego na tle kodeksu karnego 
z 1932 r. oraz kodeksu karnego z 1969 r. (nierząd, czyn nierządny, zgwałcenie, 
przedmiot i podmiot przestępstwa, zbieg przestępstw, okoliczności wyłączające 
bezprawność czynu, usiłowanie a dokonanie, problem winy i współdziałania);

4) problematyki lekarskiej, w szczególności pojęcia popędu płciowego, 
chorób psychicznych, niedorozwoju umysłowego, psychopatii, zaburzeń płcio
wych, alkoholizmu oraz skutków zgwałceń (fizycznych i psychicznych);

5) niektórych problemów związanych ze statystyką kryminalną, charakte
rystyką osobowości gwałcicieli i pokrzywdzonych oraz etiologią przestępstwa 
zgwałcenia;

6) niektórych problemów polityki kryminalnej, zwłaszcza istoty i celu ka
ry, je j wymiaru, środków zabezpieczających oraz profilaktyki w sprawach 
omawianego typu.

Praca została oparta na bogatej bibliografii polskiej i obcej (ok. 400 pozycji bi
bliograficznych), na analizie danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości 
osób skazanych dorosłych i nieletnich w okresie od 1946 do 1965 r., na analizie 
danych statystycznych spraw osądzonych na terenie Łodzi i woj. łódzkiego w latach 
1956—1965 oraz na analizie 400 spraw osądzonych na powyższym terenie we 
wskazanym czasie.

Praca adwokata Juliusza Leszczyńskiego uzyskała pozytywną ocenę recenzentów: 
prof. dra Tadeusza Cypriana z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 
doc. dra habil. Jana Waszczyńskiego z Uniwersytetu Łódzkiego. Obaj recenzenci 
zgodnie stwierdzili, że praca spełnia wymagania stawiane pracom doktorskim i wno
sili o nadanie doktorantowi stopnia naukowego doktora. Po dyskusji nad rozpra
wą autor przekonywająco polemizował z głosami recenzentów oraz odpowiedział 
dyskutantom.

Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego postanowiła nadać mgrowi Ju liu 
szowi Leszczyńskiemu stopień doktora nauk prawnych.

Należy sądzić, że praca dra J .  Leszczyńskiego ukaże się drukiem w niedługim cza
sie.

Stefan  L elen ta l
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Informacja

Nakładem Wydawnictwa Łódzkiego 
ukazała się książka naszego Kolegi, 
adwokata Świętosława K r a w c z y ń 
s k i e g o  (Izba kielecka), pod tytułem 
„Raptularz Świętokrzyski”. Z przyjem
nością należy odnotować, że jest to 
już druga pozycja Kolegi Krawczyń

skiego. Z książki przebija umiłowanie 
regionu kieleckiego, lekko i ze znaw
stwem podane w formie felietonu, 
eseju czy reportażu.

Redakcja gratuluje Autorowi uda
nego dzieła i zachęca Kolegów do prze
czytania te j interesującej pozycji.


