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mógł być związany ze stanem patologicznym psychiki sprawcy” 
(t. 2, s. 91). Wydaje się, że gdy są podejrzenia co do istnienia 
stanu patologicznego u sprawcy zabójstwa z art. 148 § 2, to ko
nieczne jest powołanie — zgodnie z art. 183 k.p.k. — dwóch bieg
łych psychiatrów w celu wydania opinii. Natomiast dla zbadania 
stanu silnego wzburzenia lub ewentualnie jego wpływu na zacho
wanie się sprawcy konieczne jest zasięgniecie opinii biegłych 
psychologów.3

Ogólna ocena komentarza jest wyjoka. Na pewno sięgać będą 
do niego zarówno praktycy jak i przedstawiciele nauki. Należało
by sobie życzyć więcej podobnych publikacji.

Maciej Tarnawski

3 M. T a r n a w s k i :  Zabójstwa uprzywilejowane w świetle badań akt sądowych 
i badań ankietowych, Wyd. Naukowe UAM, Prawo nr 121, Poznań 1985, s. 19—21 
(i cytowana tam literatura przedmiotu).
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Egotyzm jest najbardziej charakterystyczną, najstarszą i naj
głębszą właściwością życia.

(SELYE)

Nikt nie może rządzić niewinnie.
(S. JUST)

Największym grzechem przeciwko ścisłości są pozory ścisłości.
(OSSOWSKI)

Wszelkie dochodzenia przyczyniają się do tworzenia wrogów pań
stwa.

{BERADT)

Ustawodawca to nie ten, czyj autorytet stworzył ustawę, lecz ten, 
czyj autorytet zapewnia trwanie ustawie.

(HOBBES)

Cóż może więcej zaszkodzić Państwu jak niesłuszny wyrok sądo
wy?

(PETRUSEWICZ)
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Siła bez wolności i sprawiedliwości jest tylko przemocą i tyranią; 
sprawiedliwość i wolność bez siły jest gadulstwem i dziecinadą.

(PIŁSUDSKI)

Ustawy, sąd, sędziowie, ustrój, państwo, zmieniają świat doznań 
osobistych na szablony myślenia, gdzie gubi się poczucie słusz
ności i odpowiedzialności osobistej.

(K U N C E W IC Z )

W większości procesów sądowych istnieje zwykle jakaś okoli
czność zasadnicza, od której zależy rozstrzygnięcie sprawy.

(HARRIS)
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A. UCHWAŁY PREZYDIUM NRA

UCHWAŁA

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 9 grudnia 1988 r.

Prezydium NRA, głęboko wstrząśnięte tragedią narodu ormiań
skiego spowodowaną trzęsieniem ziemi w Armenii, postanowiło 
przeznaczyć z funduszy samorządowych kwotę 500.000 zł dla 
ofiar tego kataklizmu.

B. Z PRAC PREZYDIUM NRA

Informacja problemowa w trybie art. 13 p. o a.

W trybie art. 13 p. o a. dnia 14 grudnia 1988 r. skierowano do 
Rady Państwa informację problemową, w której postulowano do
stosowanie projektu ustawy o działalności gospodarczej do prze
pisów prawa o adwokaturze oraz ustawy o racicach prawnych.


