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Z. T r y b u l s k i :  Bibliografia prawa i postępowania cywilnego. Prawo i postępo
wanie cywilne obrotu nie uspołecznionego. Prawo rodzinne. Varia, 1945—J960. Li- 
teratura-orzecznictwo. Wyd. Prawn., Warszawa 1962 r., s. 696.

„Wykształcenie człowieka, w szczególności praw nika, opiera się w  znacznej części 
i na tym, oo aapomniał” — (plisał w  swym [podręczniku laabowiiąaań profelsor Zoll. 
Na to  jednak, aby tę  ,U pom nianą” wiedzę można byiic» w  odpowiedniej  ̂chwili 
wykorzystać, trzeba mieć możność odnalezienia przeczytanego przed laty artykułu, 
orzeczenia, książki. Któż jednak jest w stanie pam iętać dokładnie wszystkie ty 
tuły i źródła ipiufblikaicjii, k to  w  ogóle jest w  stanie czytać wszystkie publikacje 
z interesującej go dyscypliny? Dlatego właśnie tak  poważną rolę odgrywa dzisiaj 
w  każdej dziedzinie nauki dobra dokumentacja naukowa, dobra, wyczerpująca 
bibliografia.

„Bibliografia” Zbigniewa TrybulskAego ma już ustaloną opinię w  naiszeg cywi- 
listyce. Zbędne wydaje się (podkreślenie, że jest to opinia dobra. Poprzednie w y
danie bibliografii, obejmującej wówazas lata 1945—№64, szybko zginęło z  (półek 
księgarskich, a  o obecne wydanie od wielu już la t dopominali się zarówno prak 
tycy, jak  ii naukowcy.

„Bibliografia” Trybulskiego daje  zestawienia całości dorobku polskiego piśmien
nictwa cywilistyeznągo w  latach 1945—1960 w zakresie ustalonym przez autora 
w  ty tule książki. Uwzględnia ona także — oo jest szczególni^ cenne dla p rak ty 
ków — orzecznictwo sądów powszechnych, komisji arbitrażowych, Trybunału Ubez
pieczeń Społecznych d CRZZ, opublikowane w  tych latach w czasopismach praw 
niczych i w  urzędowych zbiorach orzeczeń Sądu Najwyższego.

Część I „Bibliografii” obejmuje praw o cywilne m aterialne, a więc część ogólną, 
prawo, rzeczowe, zobowiązania, praw o spadkowe, oraz w  ostatnim  dziale praw o ro 
dzinne. Nie ,są natom iast w  izaisaJdżie objęte bibliografią te  maiterie praw a cywil
nego, które nazywane są „prawem gospodarczym”. Jednakże zarówno orzecznictwo 
arbitrażowe, jak i związana z nim literatura są uwzględniane wówczas, gdy do
tyczą kwestii wspólnych praw u cywilnemu sensu stricto i „prawu gospodarczemu” 
(np. osoby prawne, oświadczenie woli, przedawnienie, prekluzja itp.).

Część II zawiera bibliografię z zakresu postępowania cywilnego. Obejmuje ona 
proces Cywilny, postępowanie egzekucyjne i postępowanie niesporne oraz zagad
nienia dopuszczalności drogi sądowej i postępowania arbitrażowego.

Część III „Bibliografii” dotyczy dziedzin pokrewnych praw u cywilnemu, jietd- 
nakże opracowana jest tylko w  zakresie problematyki ściśle związanej % częścia
mi I i II książki. Uwzględnione więc tu  są niektóre zagadnienia prawa o aktach 
stanu cywilnego, praw o autorskie i  wynalazcze, praw o handlowe, upadłościowe, 
wekslowe i czekowe, cywilistyczne zagadnienia praw a pracy wiążące się ściśle 
z prawem  izobowiąizandcwym (umowa o  pracę a inne rodzaje umów o świadczenie 
usług, odpowiedzialność pracodawcy za w ypadki w  zatrudnieniu, odpowiedzial
ność pracownika za szkody wyrządzone zakładowi pracy, przedawnienie i prefclu- 
zja roszczeń ze stosunku pracy) bądź też z  postępowaniem cywilnym (dopuszczal
ność drogi sądowej a postępowanie prized 'zakładowymi komisjami rozjemczymi). 
Dalsza grupa zagadnień dotyczy likwidacji cywilnoprawnych następstw  wojny
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i okupacji [(czynności prawnie z okresu okupacji, orzeczenia sądowe z okresu 
okupacji, cywilnoprawne skutki odstępstwa od narodowości, przepisy o m ająt
kach opuszczonych i porzuconych lub poniemieckich). Wreszcie przedstawienia jest 
lite ra tu ra  z zakresu mi ędzynar od owego praw a prywatnego oraz literatura poświę
cona obcemu praw u cywilnemu.

„Bibliografia” zaw iera 7 260 pozycji oznaczonych num eracją ciągłą. Każda po
zycja składa się z adresiu bibliograficznego wskazującego aiutora i tytuł pracy bądź 
też rodzaj, datę i numer orzeczenia oraz miejsce publikacji. Cennym uzupełnie
niem 'adresu 'bibliograficznego są krótkie notatki omawiające treść publikacji lub 
tezy onzelczeń.

Książka poza obszernym spisem rzeczy zawiera także szczegiKorwy skorowidz 
rzeczowy oraz indeks nazwisk autorów.

S. S z e r :  Prawo cywilne. Część ogólna. Wyd. Prawn. Warszawa 1962 r., s. 318.

Książka jest już trzecim wydaniem 'podręcznika opracowanego przez profeso
ra  S. Szera po wydaniu ustaw y z 18 'lapcą 1950 r., zawierającej przepisy ogólne 
prawta cywilnego. Obecne wydanie aktualizuje oczywiście m ateria ł zaw arty w  po
przednich wydaniach. Aktualizacja ta  obejmuje zarówno zagadnienia doktrynalne, 
jak  i orzecznictwo sądowe i arbitrażowe.

Pmzy 'omawianiu poszczególnych zagadnień autor w  szerokim zakresie uwzględ
n ia  ostatnią w ersją projektu kodekstu cywitaego iPIRiL.

Poza tym  w  obecniej pracy znacznie więcej miejisca niż w  poprzednia«! wydaniu 
i  19®5 r. poświęcono omówieniu izaisad współżycia społecznego i  problematyce soc
jalistycznych osób prawnych (sprzed siębóorstw państwowych, spółdzielni, kółek ro l
niczych). W dość szerokim zakresie autor porusza także zagadnienia praw a go
spodarczego, w  szteziególncści umów w  gospodarce uspołecznionej. Pominięte n a 
tomiast zostały niektóre ogólne rozważania ż zakresu teorii państwa i prawa.

Podręcznik omawia podstawowe dla nauki praw ą ‘Cywilnego pojęcia i insty tu
cje, stanowiące tzw. część ogólną. W kolejnych rozdziałach książki au tor charakte
ryzuje przedmiot, system atykę i  źródła praw a cywilnego, stosunki cywilmiotpraw- 
ne, praw a podmiotowe, osoby fizyczne i osoby prawne, dobra osobiste, czynności 
prawne i  ich składniki, przedstawicielstwo, przedmioty m ajątkowe, przedawnie
nie i prekłuzję.

W. R a m u s :  Prawo wywłaszczeniowe. Ustawa z dnia 12 marca 1958 roku o zasa
dach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Komentarz. Wyd. Prawn. Warszawa 
1962 r., s. 190.

Wywłaszczeniem nieruchomości w  rozumieniu ustaw y z dn. 112 m arca 1958 r. 
o zasadach i  trybie wywłaszczania nieruchomości jest całkowite odjęcie luib ogra
niczenie w  drodze ak tu  administracyjnego praw a własności lub innego praw a rze
czowego na nieruchomości, a nie generalne przejęcie na rzecz Państwa określo
nych kategorii nieruch omaści luib ipraw. Wywłaszczone mogą być nieruchomości 
nie stanowiące własności państwowej lub spójdzieiczej oraz własności tych osób


