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Pierwszy rok obowiązywania nowego węgierskiego kodeksu
cywilnego na tle orzecznictw a
analizuje Miklós V i l â g h y w pr-a-cy zamieszczonej w numerze 2 iz 1961 r.
Revue de droit hongrois.
Wejście iw życie nowego kodeksu cywilnego spowodowało -przełomową zmianę
w vęgieirskim orzecznictwie. Jeśli -bowiem nie brać pod uwagę kilku uistaw szcze
gólnych, to węgierskie prawo cywilne byio do tego czeisu prawem opierającym
się na preceidenisalch sądowych, -kształtowanym w szczególności przez tzw. decy
zje -co do izaisad wydawana przez Sąd Najwyżsizy. Stąd też sędziowie węgierscy,
(Przyzwyczajeni d-o „giętkiej” m-sitcdy w stosowania przepisów prawa, napoty
kają p-ewne trudności w zakresie przystosowania islię do nowej isytualcji prawnej,
w wyniku której is^dzia dla umotywowania przyjętego przez siebie punktu widzani-a obowiązany jest trzymać się brzmienia pisanej reguły zawartej w tekście
ustawy.
'Dotychczasowe doświadczenie wskazuje na kciniieazność zwalczania dwóich po
staci pqpeinianych w powyższym przedmiocie błędów. Jedna z nich polega na
tym, że isędzia, zajmując -określenie istalniowiisko w sprawie, po'wokije się na
„ogólnie zinane normy prawne”, które w większości wypadków rzeczywiście są
zniHne i wyrażone w odpowiednich przepisach kodeksu cywilnego, ale postępuje
tak, jak gdyby kodeks tein w 'ogóle nie istniał. Druga z'aś półstać popełnianych
blędćw wyraża się w tym, że sędzia, kierując się swoją świadomością prawną
(rzeczą isamą w sobie goldną -uznania — dodaje -autor), powolnie zbyt wiele
motywć-w, przy czym bierze pod uwagę wszystkie przepisy kodeksu mogące
w<chodzić w rachubę przy rozstrzyganiu danej spr-awy. Może -się zderzyć wtedy,
że sędzia zgubi się w labiryncie przepisów prawnych i że kierdwalny nadmia
rem ostrożności — p-ragnąic uniknąć ’braków w uzasadnieniu orzeczenia — powiołuje szereg przepisów ustawy nie mających zastosowania w danym wypadku,
lecz których stosowanie może wlchodzić w -grę w taki -czy iinny Isiposób.
Zastrzegając ;się, że nok .obowiązywania 'kodeksu nie mógł idać należytej ipodstawy dio wytworzenia 'się określonego stanowiska w orzecznictwie co do wielu
problemów, autor przystępuje do 'omówienia kilkunastu wybranych zagadnień.
Zaczyna sw e rozważania od podkreślenSa prawidłowego interpretowania
w orzecznictwie przyjęteij w uist. :3 art. S kodeksu koncepcji nadużycia prawa,
zwła,szcza gdy chodzi o wypadki pasywnego zachowania się Osoby, ikitóna nie
chce np. złożyć wymaganej przez prawo deklaralcji. W pr’aktyce najiisitotmiejlszymi tego rodzaju wypadkami są wypadki zamiany mietezkań, do 'czego niezbędna
jesit zgoda właściciela diornu.
Interesujące jeist także stosowanie w praktyce postanowień art. 6 kodeksu,
regulującego odpowiedzialność za takie zachowanie się, którego rezultatem jest
określone postępowanie innej osoby. W myśl tego przepisu isą-d mioże zobowią
zać do 'całkowitego luib częściowego wynagrodzenia szkody osobę, której zacho
wanie się z określoną intencją, przyjęte przez lolsobę trzecią w dobrej wierze,
przynosi jej isizfcodę, mimo że działającemu nie można przypisać wiiny. Motywem,
który spowodował wprowadzanie tego prziepi-su, był fakt, że pswne formy luldizkiego zachowania się nie mogą być w 'sposób kategoryczny zakwalifikowane
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jakio bezprawne. Spotyka się wypadki, że osoba trzecia, kierując się zaufaniem,
które wzbudziło w niej czyjeś zachowanie się, czyni pewne nakłady lub w śmny
siposób doznaje szkody (mp. sprzedając swoje rzeczy poniżej ich (wartości, opusz
czając zajmowane stanowisko itd.). Jeżeli w takim wypadku strona wzbudzająca
to zaufanie działała umyślnie, a strona doznająca szkody była w 'dobrej wierze,
zobowiązanie naprawienia powstałej szkody może być w peljni uzasadnione.
W orzecznictwie węgierskim stosowanie' tej reguły ma prizede wszystkim na ce
lu wyeliminowanie szkód, jakie może wywołać cofnięcie obietnicy zawarcia
związku małżeńskiego.
Doświadczenia w zakresie Stosowania przez sądy przepisów dotyczących wła
sności pozlwaiają na stwierdzenie błędów dwojakiego rodzaju. Jedne z nich po
legają na iprzelsaidinej w niektórych wypadkach ochronie własności społelcznej,
w szczególności państwowej, oraz na odwoływaniu się dio przepisów sizcziególnych,
regulujących tę ochronę, nawet w braku okoliczności mogących ten krok obiek
tywnie uzasadniać. Inne znów niebezpieczeństwo wywodzi się z niedostateczne
go zrozumienia treśai i Charakteru własności osobistelj. Znane są wypadki, kiedy
sądy wykazywały tendencje do mieszania własności osobistej z własnością pry
watną oraz lodmawiały na tej (podstawie ochrany niektórym dyspozycjom co do
przedmiotów będących własnością osobistą, mimo że rozporządzenie nim i nie
służyło celom antyspołecznym lub spekulacyjnym.
Autor cytuje następnie przykłady wzięte z orzecznictwa, ilustrujące powyższe
tezy. Oto państwo uzyskano na podstawie testamentu własność nieruchomości.
Wdowa po zmarłym Spadkodawcy wystąpiła z pozwem o zasądzenie na jej rzecz
potowy nieruchomości na tej zasadzie, że małżonkowie naibyli ją wspólnie w cza
sie trwania małżeństwa, przy czym stała :się cna obiektem iich ws|pólmości n»'jątkowej. Sąd zajął jednak stanowisko, że wobec istnienia konfliktu na tle
dwóch domniemań: pierwszego, iż dobra nabyte w czasie wspólnego pożycia mał
żonków stanowią (w braku przeciwnego dowodu) ilch wspólność maijątkową,
i drugiego, w myśl którego w razie sporu między państwem lub organizacją
spółdzielczą iczy innym organizmem a osobą prywaltną domniemytwa się własność
państwa — to ostatnie domniemanie ma znaczenie decydujące.
Nową instytucję o charakterze obligacyjno-prawnym wprowadził do prawa
węgierskiego ant. 201 kodeksu. Zezwala on istranie poszkodowanej obalić umowę,
jeżeli w momencie jej zawarcia istniała istotna różnica w wartości (przedmiotu
dostarczonego prizcz jeićną stronę i świadczenia wzajemnego drugiej strony
<o ile — oczywiście — nie było intencji uczynienia darowizny). iRrócz ttego uistawa przyznała tu-taij isądowi prawo zlikwidowania tej dysproporcji przez zarzą■ctoenie odpowiedniej zmiany umowy. Instytucja ta wywołała pewne trudności
w arzeiczmiCtwiis, które nie zawsze potrafiło należycie oddzielić od siebie sytuacje
omawianego rodzaju od innych wypadków odpowiedzialności, w szczególności
od wypadków nieważności umowy (błąd, gwarancja jakości itd.). Wprowadzanie
tej instytucji pozwoliło na zmianę istniejącej do tej pory linii orzecznictwa, które
wypadki tafcie zaliczano do tzw. 'kontraktów lichwiarskich. Umowa lichwiarska
W myśl art. 202 kodeksu ma miejsce jedynie w wypadku osiągnięcia na jej ‘pod
stawie nieproporcjonalnego zysku osiągniętego w wyniku przejawionej intencji
lichwiarskiej.
Autor analizuje następnie 'podstawową zasadę odpowiedzialności opartą na w i
nie wyrządzającego szkodę oraz przerwidziane przez kodeks wyjątki uzasadnione
mdtywami ryzyka, by wireisaoie zakończyć stwierdzeniem, że powyższe reguły ko
deksu cywilnego znajdują zastosowanfe także w innych wypadkach, jak np. old-
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powiedzialności materialnej pracowników, ogólnie tylko uregulowanej w kodek
sie pracy.
Rok obowiązywania kodeksu cywilnego pozwala autorowi wyciągnąć — na pod
stawie przeprowadzonej analizy — wniosek, że orzecznictwo nie natrafiło w tym
czasie, na żadne kwestie, które nie mogłyby być w sposób prawidłowy rozwiązane na
podstawie przepisów kodeksowych, istniejące zaś kontrowersje zarówno teore
tycznej, jak ipraktyozinej natury mogły być przez nie w sposób zadowalający
rozwiązane.

System penitencjarny w Szwecji
którego postępowy charakter jest powszechnie znany, opisuje L. D e v l i e g e r
w numerze 2 (m arzec-kwiecień 1962) Bulletin de l’administration pénitentiaire,
wydawanym (przeiz belgijskie Ministerstwo Sprawiedliwości.
S y s t e m s a n k c j i k a r n y c h . Szwedzki k.k. z 16.11.1864 r. (szereg razy
nowelizowany) przewiduje dwa rodzaje kar: ciężkie roboty i uwięzienie.
Ciężkie roboty, stanowiące karę najcięższą, mogą być wymierzane dożywotnio
lub na cteres od 2 miesięcy do 10 lat. W razie kumulacji kar maksymalny okres
10 lat nie może być przekroczony. Karę uwięzienia wymierza się na okres od 1
miesiąca do 2 lat.
Ustawa z 12.VI.1885 r. przewiduje, że za włóczęgositiwo udziela się najpierw
ostrzeżenia, a w razie recydywy stosuje się środki natury administracyjnej,
w wyniku czego następuje przymusowy pofoyt w domach pracy, kitóre jednak
nie są ipoddane kompetencji władz sądowych.
Ustawa z 19.IX.1929 r. ustanawia zasadę niekaralności przestępców dotknię
tych schorzeniami psychicznymi.
Ustawa .z 15.VI.1935 r. dotycząca karania przestępców młodocianych usitala pełnoletność karną w wieku 15 lat. Dla młodocianych w wieku 15—1® lat isrtmieją
2 rodzaje sankcji: środek administracyjny umieszczenia w jednym z 22 Bakładów
wychowania młodzieży, pozostających w e władaniu instytucji opieki nad młodo
cianymi, oraiz wyjątkowo karę 'pozbawienia wolności przez uwięzienie w zakła
dzie penitencjarnym dla młodocianych. W obu wypadkach stosowany jesit tizw.
reżym otwarty. Młodociani w Wieku 18—21 lat, poza powyższymi sankcjami, mogą
być także zatrzymani w specjalnych zakjadach na czas od roku do 4 lait. Sankcja
powyższa stanowi środek pośredni między karą pozbawienia wolności a środkiem
administracyjnym oraz jest stosowana wobec młodocianych uznanych za zdolnych
do poddania ich szczególnie intensywnej, specjalnej edukacji.
System
klasyfikacji
i selekcji więźniów.
50 zakładów penitencjarnych istniejących w Szwecji można podzielić na 3 grupy:
1) zakłady przeznaczone dla zwykłych przesitępców skazanych na kary więzienia
lub ciężkie roboty;
' ,
2 ) specjalne zakłady szpitalne lub internaty powołane dla realizowania zadań
defense sociale;
3) zakłady dla młodocianych.
Szwedzki system penitencjarny stara się uniknąć większych koncentracji więź
niów, a jednocześnie chce im -stworzyć warunki — o ile to 'tylko możliwe — naj
bliższe tym, jakie panują w społeczeństwie. Poza tym Szwecja poipiera tendencje
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