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Książka składa się z trzech zasadniczych części. Treścią części pierwszej jest
ogólne przedstaw ienie ekonomicznych i politycznych założeń przepisów dew izo
wych oraz podstaw owych konstrukcji ustawy. Część druga zawiera szczegółowy
i w yczerpujący komentarz do przepisów ustaw y dew izow ej oraz tej części ustaw y
karnej skarbowej, która określa przestępstw a dew izow e i sankcje karne za te
przestępstwa. W części trzeciej zebrane są teksty licznych przepisów dewizowych
i związkowych.

A.
Po dg ó recki:
a. 228.

Socjologia prawa. Wiedza Powszechna. Warszawa

1062 r.,

Łatwo jest cesarzom w ydaw ać prawa, jako że mają po temu władzę, ale
niełatw o w ydaw ać prawa użyteczne, bo do tego potrzebny jest rozum”. Ten cytat
■/. Libanosa stanow i motto książki doc. A. Podgóreckiego, wydanej w znanej
serii „Sygnały”. Motto to oddaje dokładnie przedmiot rozważań pracy, której
celem jest wskazanie, jakie skutki rodzi prawo i jakie ono być powinno.
Posługiw anie się prawem jako podstaw owym środkiem w procesie m asowych
przemian społecznych jest jednym z głów nych czynników powodujących wzrost
zainteresowań zagadnieniem działania prawa. Zainteresowanie -to ma sw e źródło
w w ielu czynnikach, a wśród pytań, na które poszukuje się odpowiedzi, do naj
bardziej aktualnych należą następujące: jakie są zasadnicze cele prawa? komu
ono służy? jaki jest zakres skuteczności jego działania? Charakterystyczne jest.
że na pytania te poszukuje się odpowiedzi, które m ogłyby mieć praktyczne zna
czenie. Stąd wzrastająca coraz bardziej rola nowej nauki, jaką jest socjologia
prawa.
Socjologia prawa zajm uje się głów nie opisem tych w szelkich sytuacji, w k tó
rych daje się zauważyć działanie za pomocą prawa lub też oddziaływanie na
prawo, dalej — form ułow aniem i sprawdzaniem hipotez o czynnikach zm ieniają
cych prawo oraz o czynnikach przez prawo zm ienianych, w reszcie zaleceniami
socjotechnicznym i inform ującym i o tym , jak należy używ ać prawa, aby osiągnąć
zamierzone rezultaty. Trzeba jednak pamiętać, że rozważania z zakresu socjologii
prawa zajm owały się dotychczas zagadnieniem, w jaki sposób rozmaite czynniki
polityczne, etyczne, gospodarcze, dem ograficzne w pływ ały na treść prawa. Są to
zagadnienia niew ątpliw ie teoretycznie bardzo interesujące, obecnie jednak n ale
żałoby skoncentrować w ysiłek badawczy na zagadnieniu, jak prawo jako czynnik
sam odzielny oddziałuje na inne czynniki. N ależy przy tym pamiętać o względach
praktycznych, a w ięc o im plikacjach szczególnie użytecznych dla legislacji.
Jest rzeczą dość paradoksalną, że prawo, które tak bardzo związane jest z ży 
ciem, studiow ane jest w sposób od spraw życia oddalony — pisze autor. N iew ąt
pliw ie w pływ a na to fakt, że prawnicy rzadko posiadają w ykształcenie socjo
logiczne, historyczne, filozoficzne czy też ekonomiczne. A socjologiczna analiza
zjaw isk prawnych ma przed sobą dużą przyszłość. Tym bardziej, że socjologia
dawno już w yszła z okresu ogólników, w ielkich teorii i dalekosiężnych progra
mów. W ostatnich latach zaczyna w socjologii dominować nurt em pirycznego
badania zjaw isk oraz staw iania problem ów rozstrzygalnych, które mają społeczną
wartość i znaczenie. D zisiejsza socjologia prawa dysponuje już licznym i rezulta
tami badań sprawdzalnych, opartych na rzetelnych studiach, choć czasem w ycin 
kowych i tem atycznie niepowiązanych. W naszych warunkach, gdy funkcje pla
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nujące społeczeństwa rozwijają się szczególnie intensywnie, kw estia działania
z rozmysłem, rozważnie i nie na ślepo przestała być domeną decyzji indyw idual
nych, stała się natom iast zagadnieniem społecznym. Socjologia prawa, informując
0 przyczynowych prawidłowościach rządzących działaniem prawa, może tu być
bardzo pomocna.
Wspomnianymi tu problemami zajm uje się om awiana praca, której układ
jest następujący:
Wstęp zawiera problem atykę ogólną socjologii prawa, a prócz tego zaznacza
1 odnotowuje te zagadnienia, które są szerzej rozwinięte w dalszych partiach
książki. D aje on w ięc skrótowy obraz problemów i metod, podstawowych dla
tej dziedziny wiedzy.
Następna część pracy poświęcona jest metodom badań socjologicznych, które
mogą być przydatne na terenie prawa, oraz wynikom podejm owanych badań.
M etody i rezultaty badań dobrane są tak żeby charakteryzowały nurt empiryczny
reprezentowany w pracy i odpowiadały wspólnem u założeniu całości, której głów 
nym trzonem jest zagadnienie skuteczności działania prawa.
W dalszej części pracy omówione są zagadnienia teoretyczne. Po przykładowym
zreferowaniu ujęcia teorii socjologii prawa przez L. Petrażyckiego i komentarzu
krytycznym , autor prezentuje koncepcję zachowań konform istycznych i niekonform istycznych, zagadnienie w arunków skutecznego działania za pomocą prawa
oraz porównanie problem atyki nauk prawnych i socjologii.

L.
H o c h b e r g : Wyjaśnienia oskarżonego w procesie karnym i ich wartość
dowodowa. Wyd. Prawn. Warszawa 1962 r., s. 68.
Oskarżony jest główną postacią w procesie karnym. To o nim, o popełnionym
przez niego czynie m ówi się w toku całego procesu. W szystkie czynności p ostę
powania przygotowawczego i sądowego m ają na celu w ykrycie prawdy obiektyw 
nej: czy oskarżony w inien jest dopuszczenia się zarzucanego mu czynu, a w razie
ustalenia tego faktu — jaką należy mu w ym ierzyć karę?
Jako sprawca przestępstw a oskarżony znajduje się w centrum uwagi. Często
jest on jedyną osobą, która zna praw dziw y przebieg w ypadków, i tylko on mógłby
.zdać dokładne relacje ze zdarzenia, na którego w ykrycie i w yjaśnienie jest nasta
w iony aparat śledczy, oskarżycielski i sądowy. A le ze zrozumiałych powodów
oskarżony — jeżeli to on jest rzeczyw istym sprawcą przestępstwa — przeważnie
najmniej jest zainteresowany w tym, aby podać praw dziw y przebieg tego zda
rzenia.
Jak w ięc aparat w ym iaru spraw iedliw ości ma ustosunkować się do w yjaśnień
oskarżonego, jak je ocenić, w jakim stopniu uznać za materiał m ający znaczenie
w postępow aniu karnym?
Odpowiedzi na te pytania poświęcona jest pierwsza, podstawowa część om a
w ianej pracy. Autor w skazuje w niej, że oskarżony, składając sądowi w yjaśnienia,
przedstawia przebieg w ydarzeń związanych z czynem zarzucanym mu w akcie
oskarżenia, a zarazem w ykonuje sw e uprawnienia strony procesowej, korzysta
ze składania w yjaśnień jako środka obrony przed postaw ionym i mu zarzutami.
Z jednej strony „zeznaje” w ięc tak jak świadek, a z drugiej składa w yjaśnienia,

