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książkami z zaikresu prawa cywilnego2 omawiane opracowanie stanowi komplet 
wzorów pism i czynności w postępowaniu sądowym.

Książika zawiera przeszło 450 wzorów, najczęściej spotykanych i potrzebnych. 
Nie wyczerpują one oczywiście wszystkich sytuacji, jakie mogą powstać w prak
tyce, jednakże autorzy dążyli do maksymalnego uwzględnienia różnych sytuacji: 
procesowych.

Książka składa się z trzech części.
Pierwsza z nich zawiera uwagi ogólne o czynnościach sądowych, a w dwu na

stępnych zamieszczone są usystematyzowane wzory.
W części drugiej autorzy zamieścili wzory zarządzeń sędziowskich oraz posta

nowienia sądu dla nieletnich, a w części trzeciej — orzeczenia sądów. W ramach, 
poszczególnych części wzory usystematyzowane są w zasadzie w kolejności sta
dium procesowego i w części drugiej obejmują: zarządzenia ogólne, zarządzenia 
przed rozprawą główną, postanowienia i zarządzenia przed rozprawą główną w  
sprawach nieletnich, zarządzenia przed rozprawą rewizyjną, zarządzenia w po
stępowaniu zażaleniowym, zarządzenia przewodniczącego rozprawy, zarządzenia po' 
rozprawie głównej, wykonanie orzeczeń w sprawach nieletnich oraz zarządzenia 
po rozprawie rewizyjnej.

Część trzecia zawiera: postanowienia sądu I instancji przed rozprawą, posta
nowienia sądu na rozprawie, postanowienia sądu rewizyjnego poza rozprawą, po
stanowienia sądu I instancji po rozprawie oraz wyroki.

Poszczególne wzory (lub też grupy wzorów) opatrzone są szeregiem uzupełnia
jących je uwag. Uwagi te są niejednokrotnie krótkim komentarzem do przepisów 
dotyczących danej sytuacji procesowej. W uwagach jest mowa nie tylko o formie 
czynności, lecz także o tym, jakie przepisy zastosować, co wziąć pod uwagę, 
jakie wyznaczyć terminy, jak czynność uzasadnić itp. Uwagi, mające na celu uje
dnolicenie praktyki; opierają się na treści obowiązujących przepisów prawnych, 
orzecznictwie, literaturze, przepisach regulaminu sądowego i instrukcji sądowej 
oraz na pismach okólnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Odnalezienie potrzebnego wzoru ułatwia skorowidz zamieszczony na kóńcu ksią
żki oraz szczegółowy, bo wyliczający wszystkie wzory, spis treści.

Z. R a d w a ń s k i :  Najem, m ieszkań w świetle publicznej gospodarki lokalami. 
Insty tu t Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. PWN. Warszawa 1961, s. 240.

Od czasu wprowadzenia u nas puiblicznej gospodarki lokalami wyłoniła się kwe
stia, jakie skutki cywilnoprawne pociąga za sobą decyzja władzy administracyjnej 
przydzielająca mieszkanie. Pytanie to powstaje zresztą nie tylko u nas, ale wszę
dzie tam, gdzie zostały wprowadzone administracyjne formy dystrybucji lokali.

2 J. P o l i c z k i e w i c z ,  W. S i e d l e c k i ,  E. W e n g e r e k :  Czynności sądowe 
w sprawach cywilnych. Wzory i komentarz. Wyd. Pirawn. Warszawa 1959.
J. P o l i c z k i e w i c z ,  W. S i e d l e c k i ,  E. W e n g e r e k :  Wzory pism proceso
wych w sprawach cywilnych. Wyd. II poprawione i powiększone. Wyd. Prawn. 
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Na pytanie to, w zależności od systemu prawnego, można udzielić różnych odpo
wiedzi, Tak więc możliwe jest rozwiązanie, że przydział nie rodzi żadnych w ogóle 
skutków cywilnoprawnych, powodując tylko powstanie stosunków administracyj- 
noprawnych. Konstrukcja taka odpowiada ścisłeriku, tradycyjnemu rozdziałowi sto
sunków cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych. Przy systemach natomiast 
mniej rygorystycznie przestrzegających podziału na stosunki administracyjne (pu
bliczne) i cywilne (prywatne) możliwe jest bezpośrednie związanie stosunku najmu 
z przydziałem administracyjnym, gdzie stosunek cywilnoprawny zawiązuje się 
z chwilą uprawomocnienia się aiktu administracyjnego. Wreszcie możliwe są róż
ne formy powiązania administracyjnej dystrybucji lokali z tradycyjną umową 
najmu.

Nasze prawo lokalowe stanowi, że stosunek najmu lokali i budynków zawiązuje 
się na podstawie umowy najmu albo na podstawie decyzji o przydziale, przy czym 
w tym ostatnim wypadku powstaje on z dniem objęcia lokalu lub budynku. Ist
nieją więc co najmniej dwa sposoby nawiązywania stosunku najmu przewidziane 
w naszym prawie lokalowym i w związku z tym powstaje także szereg problemów 
zarówno natury teoretycznej, jak i praktycznej.

Problematyka najmu mieszkań w świetle publicznej gospodarki lokalami nie 
ogranicza się, oczywiście, do zagadnień zawiązania stosunku najmu. Autor książki 
szczegółowo omawia także podmioty stosunku najmu i jego przedmiot, charakte
ryzuje prawa i obowiązki stron, a więc wydanie, używanie i utrzymanie lokalu 
i budynku, czynsze, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, ulepszenia lokalu doko
nane przez najemcę oraz zabezpieczenie roszczeń wynajmującego.

W pracy przedstawiona jest także problematyka prawna odstąpienia używania 
najętego lokalu i zamiany mieszkania.

Dalsze wywody autora dotyczą rozwiązania stosunku najmu (wskutek oświad
czenia woli, <przez orzeczenie sądowe lub wskutek wygaśnięcia administracyjnego 
uprawnienia do zajmowania lokalu), wpływu śmierci wynajmującego i najemcy na 
stosunek najmu, zagadnienia ochrony najemców lokali nie objętych publiczną gos
podarką lokalami oraz zagadnienia skuteczności praw najemcy wobec osób 
trzecich.

Książkę kończą rozważania na temat charakteru prawnego najmu oraz uwagi 
de lege ferenda. Najem lokali bowiem tak dalece się już, zdaniem autora, wyspe
cjalizował, że powinno to znaleźć wyraz w formalnym wyłączeniu tej instytucji 
z zespołu norm regulujących najem rzeczy. Nie odpowiada już dzisiejszym potrze
bom system przyjęty w kodeksie zobowiązań, który bez formalnej cezury, w je
dnym dziale, mówi o najmie rzeczy i lokali. Niewłaściwa też jest przyjęta w pra
wie lokalowym metoda kodyfikacyjna, która cywilnoprawne normy odnosi do nie
których tylko kategorii pomieszczeń. Autor proponuje, aby wszystkie normy cywil
ne" dotyczące najmu pomieszczeń uregulować łącznie, a to ze względu na jeden 
przedmiot i wspólne zasady reglamentacji prawnej. Postulat ten może być zreali* 
zowany w dwojaki isposób: 1) albo w ramach kodeksu cywilnego, podobnie jak to 
proponują autorzy projektu, lecz w dokładniejszy sposób i z równoczesnym uchy
leniem zawartych w rozdziałach I—IV prawa lokalowego norm cywilnych, 2) albo 
też w ramach prawa lokalowego, które w takim razie musiałoby odnosić się do 
.najmu wszystkich lokali i przejąć postanowienia projektu o bezwzględnej ochronie 
i wstąpieniu nabywcy w miejsce zbywcy, a także pozbyć się przepisów powta
rzających ogólne zasady najmu.


