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:nia, Nepal, Panam a, NRF. Jednakże trzeba zaznaczyć, że zasada konsty
tu cy jn a  nie wszędzie znalazła swą realizację. ’

Do państw, k tóre ostatnio wydały ustaw y wprowadzające w szerszym 
łub węższym zakresie zasadę równości małżonków w praw ie rodzinnym , 
należą: Urugwaj, Japonia, Filipiny, Izrael. Chile, NRF, Belgia a w  pew
nym  stopniu także Hiszpania.

W wielu innych państw ach powołano do życia specjalne komisje, 
k tó re  m ają za zadanie opracować reform ę praw a rodzinnego w celu 
wprowadzenia zasady równości małżonków.

A utor rozważając ewolucję praw a państw  należących do system u p ra
wa anglosaskiego oraz ewólucję orzecznictwa, dochodzi do wniosku, że 
•ewolucja ta  zmierza niedwuznacznie do zrównania praw  żony i m atki 
z  praw am i męża i ojca, i to zarówno w stosunkach osobistych, jak  i w  
stosunkach m ajątkow ych. Jeśli chodzi o te  ostatnie, to zaznacza się 
wyraźna tendencja do uprzyw ilejow ania żony w dziedzinie praw a spad
kowego i praw a do alimentów.

4. Problem znachorów

Na łamach Revue Internationale de Criminologie et de police Tech
nique (zeszyt XII, n r  4 z 1958 r.) adw. A. M ellor rozważa problem  roli 
znachorów w społeczeństwie współczesnym.

Żyjem y — powiada autor — w epoce wielkiego rozwoju m edycyny, 
w  epoce, w której dokonuje się zabiegów chirurgicznych serca i wszech
stro n n ie  używa się antybiotyków. A mimo to w  tej naszej epoce istnieją 
znachorzy, którzy m ają nadal olbrzym ie powodzenie. I bardziej jeszcze 
zastanaw iające: znachorzy ci czerpią swą wiedzę ze źródeł innych niż 
oficjalna m edycyna i iprzcciwstawia-ją się jej otwarcie, piszą też jaw nie 
o swojej wiedzy i -wydają na ten tem at niem ało książek. Niektórzy z nich 
•opierają swoją metodę leczenia na ziołach, inni na jakichś dziwnych nie
kiedy zabiegach, inni wreszcie są wyznawcam i m agnetyzm u. Wszyscy 
wierzą (lub udają, że wierzą) w skuteczność swego leczenia i, co należy 

^szczególnie podkreślić, w skuteczność tę wierzą również ich pacjenci. 
W ten sposób obok medycyny oficjalnej rozw ija się m edycyna nie uzna
na, m edycyna wyklęta, niem niej jednak szeroko praktykow ana. Z ta 
kiego stanu rzeczy rodzą się problem y o charakterze leczniczym z jed
nej, a praw nym  z drugiej strony.

Jeśli chodzi o te  działy owej nie uznaw anej m edycyny, do których 
m edycyna oficjalna odnosi się z jak  najw iększą wrogością, to praede 
-wszystkim należy tu  wym ienić m agnetyzm . Twórcą tej m etody leczenia
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był F ryderyk A ntoni Meamer (1733— 1815). Mssmer był człowiekiem 
uczonym, ukończył praw.o, filozofię i medycynę. Był zarazem  człowie
kiem zamożnym. W yklęty jako szarlatan, doczekał się ostatnio rehabili
tacji, jak  o tym  świadczą praoe dra Vinchona pt. „M esmer e t son 
secre t” i Stefana Zweiga „La guerison par 1’esprit”. Tezą M esm era jest 
leczenie za pomocą magnetyzmu organicznego. Racjonalna m yśl m e
dyczna odżegnała się od samej koncepcji Mesmera i osądziła go jako  
szarlatana. A jednak XX wiek ocenę tę poddaje krytyce.

Nas in teresu je bardziej problem prawny. Chodzi o to, czy m edycyna 
powinna być regulowana?

W Niemczech reglam entacja medycyny została zniesiona w 1869 r. 
Głównym zwolennikiem wolności leczenia był znany lekarz niem iecki 
Virchow. Również nie ma reglamentacji medycyny w W ielkiej B rytanii.

We Francji ściga się znachorów na podstawie art. 372 kodeksu zdro
wia publicznego, k tó ry  przewiduje karę  za stosowanie wszelkiego rodzaju 
procederów leczniczych przez osoby n ie uprawnione. Przepis ten w  p rak 
tyce nie okazał się skuteczny. Znacharsfcwo kwitnie tam  nadai, otoczone 
aureolą m ęczeństwa. Znachorzy i liczne rzesze ich pacjentów  upatru ją  w 
przepisach zakazujących znachorom prowadzenia prak tyki wyraz zawiści 
zawodowej lekarzy oficjalnych.

Sam autor wypowiada się przeciwko ściganiu karnem u znachorów.

(opracował adw. Antoni Bądkowski}


