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Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisy wprowadzające i związkowe. 
Wyd. XI. Wyd. Prawn., Warszawa 1962 r., s. 476.

Książkia jest kolejnym wydaniem zbioru przepisów dotyczący-ch postępowania 
cywilnego, postępowania arbitrażowego i  postępowania przed zakładowymi ko
misjami rozjemczymi. W Obecnym wydaniu nastąpiły pewne zmiany nie tylko co 
do treśoi, ale i także co do układu książki.

Przede wszystkim wprowadzone zostały dio tekstu samego Kodeksu postępo
w ania cywilnego zmiany dokomiaine przez ustaw ę z dnia 16 lutego 1962 r. o zmia
nie przepisów postępowania w  sprawach cywilnych. Zmiany te  dotyczą głównie 
zagadnień postępowania cywilnego międzynarodowego, właściwości rzeczowej są
dów  powiatowych w  sprawach cywilnych, zastępstwa istmn przez pełnomocników 
craz postępowania egzekucyjnego. Ponadto w  obecnym wydaniu dodano cały 
«szeretg wyciągów z aktów  prawnych, k tóre  zawierają przepisy dotyczące postę
powań siziczjególTiych, jak  nip. rozporządzenie w  sprawie przymusowego ściągania 
niektórych należności państwowych, ustawa o ściąganiu czynszów najm u i innych 
należności Państw a związanych z korzystaniem z terenów i budynków państwo
wych, ustawa o  współodpowiedzialności majątkowej pracowników za niedobory w 
przedsiębiorstwach obrotu towarowego, ustawa o wzmożeniu ochrony mienia spo
łecznego przed szkodami wynikającymi z przestępstwa, rozporządzenie w  sprawie 
egzekucji z praw a wieczystego (użytkowania.

Pominięto natom iast w  obecnym wydaniu książki przepisy o kosztalch sądo
wych w  postępowaniu cywilnym. Przepisy te  zamieszczane są obecnie w- odręb
nej książetazice p t. „Koszty sądowe, kaszity w postępowaniu arbitrażowym  oraz 
przed sądami ubezpieczeń społecznych”.

A. M e s z o r e r :  B rytyjski system parlamentarny w zarysie. PWN. Warszawa
1962 r., s. 236.

Brytyjski system parlam entarny ma za sobą długą historię. Nic dziwnego prze
to, że przez długi czas stanowi on wzór dla innych parlamentów burżuazyjnych. 
Wzór 'tym bardziej ponętny, że w  zasadzie niedościgniony, bo przecież instytucje 
parlam entarne w różnych państwach rozwijały się odmiennie, w  zależności od 
szeregu czynników związanych z samym istnieniem systemu przedstawicielskiego 
w danym ustroju politycznym i  społeczno-gospodarczym. Parlam ent jest najdaw 
niejszą instytucją przedstawicielską Anglii i istniał .już na  długo przed powstaniem 
pierwszych partii politycznych, a system dwupartyjny, uważany dziś za nieodzow
ny element brytyjskiego parlamentaryzmu, rozwinął się i udoskonalił w X IX wieku.

W omawianej książce znajdujem y krytyczne przedstawienie brytyjskiego syste
m u parlamentarnego. Autor, po omówieniu ewolucji i ogólnych założeń konstytu
cyjnych te©o systemu, przedstawia źródła praw a parlam entarnego i procedury p a r
lam entarnej, zakres władzy i elementy 'składowe parlam entu, przywileje parla
m entarne, system wyborczy, organizację działalności partyjnej w parlamencie, sto
sunek parlam entu i jego członków do rządu oraz mechanizm i tryb postępowania 
.parlamentu brytyjskiego.'


