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(art. 1 k.k.). Tak samo niesłuszne byłoby utożsamianie pojęć: czyn umyślny i prze
stępstwo umyślne, czyn nieumyślny i przestępstwo nieumyślne itd. Trudno oczeki
wać, aby lansowana przez A. Kaftala koncepcja przestępstwa ciągłego miała się
utrzymać, jeśli opiera się na niesłusznej przesłance.
Autor pisze dalej (s. 161—162) o sytuacji, gdy „oskarżony popełnił trzy przestęp
stwa zagarnięcia mienia po 100.001 zł, przy czym z tego dwa w stanie niepoczytal
ności
Każdy, komu nie są obce zagadnienia prawa karnego, wie, że stan nie
poczytalności wyłącza byt przestępstwa (art. 25 § 1 k.k.).
W tych warunkach zrozumiałe jest, że dyskusja z A. Kaftalem napotyka poważne
trudności.
|
Z poważaniem
Andrzej Wąsek

KO M UN IKATY
1.

Zespół d/s Sportu, Rekreacji i Wypoczynku NRA zawiadamia, że patron sportu
w Adwokaturze, adwokat Witold Bayer uzupełnił ostatnio długą listę odznaczeń
i wyróżnień otrzymanych za zasługi dla rozwoju sportu w charakterze zawodnika,
sędziego sportowego i działacza, tytułem członka honorowego Klubu Sportowego
Polonia w Warszawie. Z okazji 70-lecia KKS Polonia, w dniu 20 m aja 1985 r.
nadano godność członka honorowego adwokatowi Witoldowi Bayerowi oraz mistrzy
ni olimpijskiej Irenie Szewińskiej i mistrzowi świata Waldemarowi Marszałkowi.
W okresie swej ponad 50-letniej działalności adw. W. Bayer otrzymał wiele odzna
czeń, m.in. Medal 40-lecia Polski Ludowej, Medal Pamiątkowy z okazji jubileuszu
1915—1985 r. KKS Polonia Warszawa, Medal 100-lecia Sportu Warszawskiego
1878—1978, Złotą Odznakę Honorową „Za zasługi dla Sportu i Turystyki Woje
wództwa Stołecznego Warszawskiego”, Złotą Odznakę Honorową KKS Polonia War
szawa i Złotą Odznakę Honorową PZLA.
2.

XIV Skilex — Sarajevo 86
Wszystkich Kolegów zainteresowanych Kongresem i zawodami narciarskimi: sla
lom gigant i bieg płaski „Sarajevo 86”, które odbędą się w okresie 3—10 marca
1986 r., prosimy o zgłaszanie w możliwie krótkim czasie swego zamiaru wzięcia
udziału w tych zawodach pod adresem: Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie,
31-135 ul. Batorego 17, hasło „Skilex”.
Możliwości, warunki udziału, sprawy dojazdów, kosztów (w tym dewizowych) itp.
określone zostaną po orientacyjnym ustaleniu liczby ewentualnych uczestników i po
rozumieniu się z organizatorami Kongresu. Sprawa pilna. Do zobaczenia w Sa
rajewie.
Dr Andrzej Rozmarynowicz, adwokat

