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cja sprostowań będzie mogła być odpowiednim korelatem dla wolności prasy, za
pewniając zarazem społeczeństwu ochronę przed dezinformacją.

A utorka wskazuje na zakończenie szereg warunków, którym powinna odpo
w iadać instytucja sprostowania. Do najważniejszych z nich należą:

1. Zabezpieczenie prasy przed obowiązkiem zamieszczania sprostowań, których 
treść nie jest zgodna z prawdą, choćby odpowiadały one wymaganiom for
malnym.

2. Objęcie prawem do sprostowania wszystkich podstawowych środków infor
macji masowej, a więc poza prasą również audycji radiowych, telewizyjnych 
i kroniki filmowej.

3. Zastąpienie określenia „sprostowanie”, które niejako z góry zakłada rację pro
stującego, terminem „wyjaśnienie”.

Jeśli chodzi o sprawę sankcji za niezamieszczenie sprostowania, to odpowiednią 
sankcją powinna być kara grzywny i ewentualnie kara aresztu.

Kodeks karny i prawo o wykroczeniach wraz ze skorowidzem rzeczowym. 
Ważniejsze ustawy szczególne. Wyd. X III. Wyd. Frawn. Warszawa l£6i r., s. 688.

Kolejne X III wydanie kodeksu karnego i prawa o wykroczeniach z licznymi 
przepisami związkowymi i saczególnymi nie zawiera zbyt wielu zmian w stosunku 
do wydania poprzedniego.

Przepisy zawarte w zbiorze zaktualizowane zostały według stanu prawnego na 
dzień 15 m arca 1964 r. W zbiorze zamieszczono ponadto wyciągi z kilku nowych 
ustaw wydanych w 1963 r., a zawierających przepisy karne, m. in. z ustawy o sub
stancjach trujących, ustawy o znakach towarowych i ustawy o rybołówstwie mor
skim.

Z zagadnień socjalistycznego państwa i prawa. Wybór z literatury krajów socja
listycznych. PWN. Warszawa 1961 r., s. 440.

Przekłady artykułów obcych autorów nieczęsto można odnaleźć w naszych cza
sopismach prawniczych, a wydania zbioru takich artykułów (w formie książkowej) 
po wojnie chyba jeszcze nie mieliśmy. I właśnie taki zbiór, opracowany pod od
powiednim kątem widzenia, ukazał się ostatnio. Daje on moiność wielostronnego 
przeglądu problematyki nurtującej naukę w państwach socjalistycznych, pozwala 
na porównania i wreszcie na wyciągnięcie praktycznych wniosków „na własnym 
podwórku”.

Omawiany zbiór zawiera wybór artykułów opublikowanych w prawniczych i po
litycznych czasopismach radzieckich, czeskich, bułgarskich, rumuńskich, węgier
skich, jugosłowiańskich i niemieckich. Wybór został przygotowany i opracowany 
przez dra Emila M e r z a  i ma na celu zapoznanie czytelnika polskiego z nurtem  
myśli teoretycznej nauki o państwie i prawie w krajach socjalistycznych. Proble
m atykę zbioru można okrellić jako dotyczącą trzech podstawowych zagadnień: 
zagadnień metodologicznych nauki o państwie i prawie, zagadnień z dziedziny 
teorii państwa i zagadnień z dziedziny teorii prawa.

Problemy poruszone w artykułach dotyczą m. in. przezwyciężenia następstw 
kultu  jednostki (P. Nedbajło i E. Nazarenko), sprzeczności w zakresie praw a róż


