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Zadania socjalistycznego wymiaru sprawiedliwości 
w obecnych warnukach

Pod takim  tytułem w  mrze 8 z tor. „Sowietskogo Gosudarstwa i P raw a” uka
zał się artykuł prezesa Sądu Najwyższego ZSRR A. T. G o r k i  n a ,  poświęcony 
zagadnieniom dalszego um acniania praworządności i porządku prawniego w  ZSRR 
oraz (problemom walki z .przestępczością. Podkreślając, że kwestie te  są od dłuż
szego czasu przedmiotem szczególnej troski i uwagi, jaką poświęca m u KIPZR, 
autor konstatuje na wstępie swego artykułu, że poważne naruszenia praw orząd
ności, jakich dopuszczały się w  okresie ku ltu  jednostki organy wym iaru spraw ied
liwości w  ZSRR, zlikwidowano w  ostatnich latach, przywrócono leninowskie nor
my praworządności, rozpatrzono ponownie wiele spraw  ii zrehabilitowano niewin
nie ^skazanych.

W ostatnich latach osiągnięto także znaczne sukcesy w  walce z przestępczością 
i naruszeniami porządku prawnego. Sądy i p rokuratura  prawidłowo w ypełniają 
swoje zadania iw tym zakresie, aczkolwiek jeiszcze zbyt często można się spotkać 
w  praktyce sądowej z chwiejnością wyrażającą się  w  niedopuszczalnej krańoo- 
wości: od stosowania mianowicie k a r pozbawienia wo&nośei za wszystkie przestęp
stwa, w tym  również i za przestępstwa mało niebezpieczne, aż do nader liberal
nego ustosunkowania się do niebezpiecznych przestępców.

Sąd Najwyższy ZSRR oraz sądy najwyższe republik związkowych za późno 
reagują na błędy w pracy, jakie popełniają sądy niższe; przy uogólnianiu prakty
ki sądowej wiele problemów wynikających z dziafialmości sądów w  zakresie sto
sowania praw a zbyt długo czekało na prawidłowe rozstrzygnięcie. Między sądami 
a innymi 'organami prowadzącymi walkę z przestępczością istnieje niedopuszczal
na rozbieżność. Zbyt m ało uwagi poświęca się właściwemu doborowi i wychowa
n ia  kadr pracowników sądowych.

Te Wędy i niedostatki w pracach organów sądowych i p rokuratury  były przed
miotem krytyki na zebraniu kierowniczych pracowników organów sądowych i  pro
kuratorskich repulblik związkowych w  dniach M)—12.V.1962 r. Zagadnienie zaś za
stosowania odpowiednich środków w  celu uniknięcia tyich braków  oraz zadania 
dalszego 'usprawnienia działalności isąidów w  walce z przestępczością były rozpa
tryw ane 14 m aja ,1992 r. przez Plenum Sąduj Najwyższiego ZSRR

Wskazując na akty ustawodawcze, w  których Rada Najwyższa ZSRR zaleca 
wzmożenie walki z szeregiem szczególnie niebezpiecznych dla społeczeństwa czy
nów przestępczych, autor podkreśla, że isądy oraiz organy prokuratury  ii milicji 
nie wykorzystują w  pełni przewidzianych 'tam środków walki z przestępczością, że 
wciąż jeszcze spotkać się można z  faktami zbyt liberalnego odnoszenia się do 
szczególnie niebezpiecznych przestępców. Z drugiej strony zdarzają się wypadki 
stosowania surowych k ar pozbawienia wolności w  stosunkach do osób, k tóre  po 
raz pierwszy popełniły m ało znaczące przestępstwa, przyznały się do winy i mogły 
poprawić się bez potrzeby izolowania ich od społeczeństwa. Autor zaznacza, że w  
niektórych rejonach ZiSRR miał miejsce w  1961 r. wzrost licz/by skazanych n a  
kary  pozbawienia wolności w  stosunku do r. 1960 za popełnienie przestępstw mniej;
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ciężkiej natury. Miało to miejsce na  skutek ^pociągnięcia do odpowiedzialności 
większej liczby osób, k tóre popełniły drobne iczyny przestępne. Poczynione analizy 
praktyki sądowej wykazały, że izmaŁeźli się wśród nich ludzie, których czyny mogły 
być rozpatrzone przez organizacje społeczne d koilektywy pracujących, oraz że w  
stosunku eto inich można było zastosować inne środki aniżeli pozbawienie wolności.

Autor wskazuje dalej, że w  1960 r . szerzej atniżeli dotychczais stosowane było 
przedterminowe zwolnienie. O ile 'bowiem w  1968 r . zwolniono przedterminowo 
;6,3% ogółu skazanych, o tyle w  11060 r. odsetek ten  wynosił il7,l%. Praktyka, wy- 
kaizała, że znaczna większość przedterminowo zwolnionych nie dopuszcza się po
nownych przestępstw  i  zachowuje isię dobrze w  pracy i życiu. Autor podkreśla 
jadinak, że w  latach 1059—1960 popełniono szereg błędów przy warunkowym 
zwalnianiu, stosując niekiedy tę  instytucję wobec recydywistów i  złośliwych prze
stępców. W 1961 r. 'błędy te  w  znacznej mierze ziastały naprawione.

Jednakże niektóre argamy sądowe wpadły z kolei w  drugą skrajność, odma
w iając przedterminowego zwolnienia w  całkowicie uzasadnianych wypadkach. 
W rezultacie liczba zwolnionych w  19611 r. spadtta ido 9,1%, prtzy czym w  niektórych 
republikach był to spadek ogromny i(np. w  Azenbej dżańskiej Republice z 13% w 
1960 r. dó 2,9% w  1961 r.>. Dane te  potwierdzają — zdaniem autora — słuszność 
krytyki organów sądowych i  prokuratorskich, w  których działalności brak n ie
odzownej stałości w  waice z  przestępczością i w  stosowaniu kar d które zbyt czę
sto przechodzą z jednej krańcowośei. w drugą.

Wskazując na zaw arte w  Program ie KPZR i sformułowanie, że „w w arunkach 
socjalizmu każdy wykolejony człowiek może Wrócić do pożytecznej działalności”, 
autor podkreśla, że wyinika stąd  konieczność indywidualnego ustosunkowania się 
do każdej sprawy. Wychodząc z tego założenia, sądy Obowiązane są uważnie 
i wnikliwie zbadać osobowość oskarżonego .oraz zbadać wszechstronnie okolicz
ności sprawy, ta k  aby kara  w  sposób maksymalnie najlepszy mogła służyć w y
chowaniu oskarżonego i zapobieganiu popełnianiu nowych przestępstw. Postano
wienie o (indywidualizacji kary  dotyczy również osób, które popełniły ciężkie iprze- 
stępatwa. Zadanie organów sądowych, prokuratorskich i  śledczych, zadanie całego 
społeczeństwa polega nie tylko n a  tym, aby odgrodzić społeczeństwo od przestęp
ców, lecz również na tym, żeby zastosować realne środki wychowanlia człowieka, 
który dopuścił się naruszenia socjalistycznego porządku prawnego.

Zaznaczając wagę indywidualizacji kary, Plenum S.N. ZSKR w  postanowieniu 
z 14.V.1962 r. podkreśliło, żie sądy (powinny przezwyciężać istniejące jeszcze nie- 
doceniLame zapobiegawczego i wychowawczego znaczenia kar n ie  związanych z po
zbawieniem wolności osób, fctórq mogą się poprawić ibez koniecznoś.ci iiz>olaicji od 
społeczeństwa. Ze szczególną uwagą należy traktować osoby, które po raz pierw
szy popełniły lekkie przestępstwo, a  szczególni a nieletnich.

Omawiająfc zagadnienie współudziału szerokich mas w  wykonywaniu wymiaru 
sprawiedliwości, autor podkreśla, że sądy i  prokuratura powinny wykazywać w ię
cej inicjatywy, iby w  pełni zapewnić udział szerokich mas w walce z przestęp
czością. S tatystyka sądowa wykazuje, że osoby, które w  celaich' reedukacji i po
prawy oddane zostały kolektywom pracujących pod opiekę, z reguły dobrze p ra 
cują i wiodą prawidłowy tryb życia. L/icaba nowych przestępstw  popełnionych 
przez takie osoby wynosiła w  1960 r. tylko 1,2%, a w  1961 r. — ,1,1%.

Naruszenia socjalistycznej praworządności, których dopusizczano się w okresie 
kultu  jednostki, zostały zlikwidowane w  działalności organów sądowo-profcurator- 
skjch. Jednakże w  obecnych warunkach powinny być podwyższone wymagania
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w zakresie wypełniania wszystkich . m aterialnych i procesowych norm  w postępo
w aniu przed sądem.

Rezultaty przeprowadzanych przez Sąd Najwyższy badań wykazują, że jednym 
z poważnych braków jest wciąż jeszoze niski poziom śledztwa. Na rów ni z jego 
niepełnoscią istotnym m ankamentem śledztwa jest jego jednostronność. Za
miast zwiększenia dążeń do wszechstronnego zbadania wszystkich materiałów 
i okoliczności sprawy, zebranych lub ustalonych w  śledztwie, niektóre sądy sta
w iają za zadanie jedynie potwierdzenie przedstawianego oskarżenia. W; rezultacie 
takiego jednostronnego nastaw ienia m ają miejsce poważne naruszenia przy osą
dzaniu spraw. Do chwili obecnej w  świadomości niektórych pracowmikow sądo
wych zachowały się błędne poglądy, bronione swego czasu przez A. Wyszyńskie
go. Wysunięte przezeń twierdzenie, że radziecka praworządność nie wymaga do
ciekania prawdy oraz że można wydać wyrok „z punnetu widzenia wiairoigodiności 
tych lub innych latetów” — powinno być w  stanowczy sposób odrzucone. Wiado
mo, że Wyszyński przeceniał dowodowe znaczenie przyznania się do winy oskar
żonego. Niestety, zdarzają się jeszcze obecnie sądy, k tó re  bezkrytyczni© przyjm ują 
i uważają, że podstawą uzasadnienia w yroku powinny być wyiącznie wyjaśnienia 
oskarżonych, ibez sprawdzenia dch prawidłowości i obiektywnej wiarogodmości 
przez porównanie z  innymi dowodami.

Autor wskazuje dalej, że w praktyce sądowej m ają miejsce inne jeszcze naru 
szenia przepisów prawa materialnego (np. nieprawidłowa kwalifikacja czynu prze
stępnego; i procesowego, których przyczynę sitanowi na ogół słaba znajomość prze
pisów obowiązującego prawa. Te uchybienia są w  izasadzie likwidowane w  try 
bie nadzoru przez wyzaze instancje sąaowe, których działalność autor też poddaje 
pewnej krytyce. Omawiając :np. rodę S.N. ZSRR, autor podkreśla konieczność 
mocniejszego powiązania tego Sądu z najwyższymi instancjam i sądowymi republik 
związkowych, konieczność iba-rdziej aktywnego, operatywnego reagowania na pro
blemy stojące przed sądami ZSRR.

W udzielaniu pomocy praktyce sądowej duża rola przypada radzieckiej nauce 
prawa. Autor postuluje wydawanie tekstów i komentarzy przeznaczonych do użyt
ku praktyki sądowej, k tóre pozwoliłyby na  podniesienie poziomu wykształcenia 
zawodowego pracowników aparatu wym iaru sprawiedliwości. Działalność sądów 
w walce z przestępczością nie może się jednak ograniczać do prawidłowego stoso
wania praw a przy rozpatryw aniu spraw karnych. Sądy powinny przy tej okazji 
dążyć do wyjaśnienia przyczyn i warunków sprzyjających popełnieniu przestęp
stwa i zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze, a ponadto zawiadamiać 
właściwe władze o wykrytych brakach, przyczynach i warunkach, k tóre sprzyjały 
popełnieniu danego przestępstwa.

Tego rodzaju badania powinny być prowadzone nie tylko przy rozpoznawaniu 
konkretnych ispraw, leoz także przy pracach uogólniających rezultaty orzecznictwa 
sądowego.

W celu skoordynowania prac sądów, organów prokuratury, milicji i  organiza
cji społecznych w  zakresie zapobiegania przestępczości należy regularnie organi
zować wspólne obrady nad rezultatam i praktyki sądowej i śledczej, rozpatrywać 
dane o stanie przestępczości w  określonych kategoriach spraw, razem wypraco
wywać środki naprawy wykrytych uchybień, wnosić przed organy P artii i rad 
konkretne propozycje w sprawie walki z przestępczością i zapobiegania tej ostat- 
piej.
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Podkreślając w  zakończeniu artykułu fakt znajdowania się w  .szeregach sędziow
skich ludzi, którzy inie potrafią w; należyty sposób wywiązać -się ,ze swych obo
wiązków, autor wskazuje na  konieczność podniesienia .poziomu zawodowego a po
etycznego pralcowników apara tu  wymiaru sprawiedliwości, na konieczność doko
nywania ścisłej selekcji i stosowania większych Wymagań przy tworzeniu nowej 
kadry sędziów i prokuratorów.

O  projekcie kodeksu cywilnego RSFRR

p:'s.ze ma łamach tegoż num eru ,;Sowietsfcago Gosudarstwa i P raw a” Minister Spra
wiedliwości RSFRR W. A. B o ł d y r i e w .  W obecnej chwili we wszystkich republi- 
kalch radzieckich trw ają prace nad opracowaniem .nowych kodeksów cywilnych.

Projekt k.e. RSFRR przygotowany był jeszcze w  1958 r. i następnie .poddany zo
stał szerokiej publicznej dyskusji. S truk tura projektu odpowiada w  zasadzie struk
turze Podstaw  radzieckiego ustawodawstwa cywilnego z 6.XII. 1961 r. Projekt skła
da isię z następujących rozdziałów: 1. Przepisy ogólne; 3. Prawo własności; 3. P ra 
wo zobowiązań; 4. Poszczególne rodzaje zobowiązań; 5. Prawo autorskie; 6. P ra 
wo wynalaiacze; 7. Praw o spadkowe; 8. Zdolność praw na cudzoziemców. Stoso
wanie ustaw  cywilnych państw  obcych, umów i uzgodnień międzynarodowych.

Normy projektu k.c. RSFRR, rozwijając, ja k  pisze autor, zaJsady zamieszczo
ne w Podstawach z 1961 r., zawierają szisreg nowych postanowień, k tóre zostały po
dyktowane przez życie. Większość tych postanowień stanowi uogólnienie poglądów 
umocnionych już przez praktykę sądową i arbitrażową oraz znajdujących teore
tyczne uKaiSadhiemie w  naiuice prawa.

W rozdziale I projektu — poza wprowadzeniem odpowiednich norm Podstaw  — 
znajduje się .szereg przepisów szczególnych. W szczególności szerzej ujęty oastał 
ty tu ł o  .osobach. Nowością jest wprowadzenie sądowego trybu orzekania o ograni
czeniu zdolności do działań prawnych zamiast trybu administracyjnego. Projekt 
przewiduje także podwyższenie dolnej granicy wieku (z 14 na 15 lat), z upływem 
którego tustawa łącizy powstanie ograniczonej zdolności do działań prawnych. Sto
sownie do art. 10 Podstaw  projekt ustanaw ia także drogę isądcwą do uznania za 

‘ zaginionego i- zmarłego zamiast dotychczasowego trybu notarialnego.
Pro jek t zaWiera także szereg norm o skutkach niedopełnienia wymagań fo r

malnych przy zawieraniu czynności prawnych. Wprowadza przy tym  zasadę, że 
niedopełnienie ustanowionej w ustawie zwykDej formy pisemnej .pociąga za sobą 
nieważność umowy tylko w  wypadkach przewidzianych przez ustawę. Według 
ogólnej zasady pisemna forma jest wymagana dla umów o wartości przekraczają
cej '100 rubli. Niedopełnienie tego w arunku polciąga zia sobą niedopuszczalność do
wodzenia istnienia i treści um 3Wy za pomocą dowodu ze świadków. Natomiast nie
dopełnienie ustanowionej przez ustawę formy notarialnej .pociąga iza sobą zawsze 
nieważność umowy. Jednakże jeśli jedna ze stron przystąpiła, chociażby częściowo, 
do wykonania umowy wymagającej formy nDtarialnej, a druga strona uchyla sdę' 
od notarialnego potwierdzenia umowy, sąd może na wniosek strony wykonuj ącej 
umowę uznać tę umowę za ważną .i wówczas odpada konieczność notarialnego 
jej potwierdzenia.

Projekt ooćkreśla za Podstawami konsumpcyjny charakter praw a własności 
_ osobistej obywateli. Wprowadza wyrażoną w  Podstawach zasadę, że obywatel w  r a 


