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K. L i p i ń s k i :  Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy wprowadzające
i związkowe z orzecznictwem okresu powojennego i komentarzem. Wyd. II. Wyd. 
Prawnicze, Warszawa 1961, s. 724.

Otrzymaliśmy niedawno II wydanie dawno wyczerpanej i poszukiwa
nej pracy sędziego S.N. K. Lipińskiego. Praca ta, mimo zbieżnego z pier
wszym wydaniem tytułu, jest opracowaniem znacznie zmienionym i roz
szerzonym. Wartość obecnego wydania podnosi wydatnie fakt zamiesz
czenia w nim także własnego komentarza autorskiego oraz szerokie uwz
ględnienie w tezach literatury, a zwłaszcza poglądów glosatorów.

Podstawowy trzon opracowania stanowią zamieszczone pod artykułami 
kodeksu i przepisów związkowych tezy orzeczeń S.N. opublikowanych 
w latach 1945—1959. Tezy te opracowane są w znacznej części przez au
tora i nie stanowią powtórzenia tez przytoczonych w publikacjach orze
cznictwa. Ujęto także w formie tez szereg zagadnień omówionych w uza
sadnieniach orzeczeń, a w  publikacjach nie wytezowanych. Czasami 
wreszcie teza stanowi syntezę kilku orzeczeń. Należy jednak dodać, że 
wytyczne wymiaru sprawiedliwości i zasady prawne zostały przytoczone 
bądź w pełnym brzmieniu, bądź w obszernych wyjątkach.

Również w postaci tez zostały przytoczone poglądy autorów glos, od
powiedzi redakcji poszczególnych czasopism i wyjaśnienia zamieszczane 
w dawnym Dziale instrukcyjno-szkoleniowym „Nowego Praw a”. Pod 
wieloma przepisami wymieniona jest także literatura (tylko artykuły) 
dotycząca danego przepisu.

W opracowaniu uwzględnione zostały m ateriały ogłoszone w kw artal
niku „Orzecznictwo Sądu Najwyższego” (poprzednio: „Zbiór Orzeczeń 
Sądu Najwyższego”), w „Państwie i Prawie”, w „Nowym Praw ie” (po- 
poprzednio: „Demokratyczny Przegląd Prawniczy”), w „Przeglądzie No
tarialnym ”, w „Orzecznictwie Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych”, 
w „Palestrze”, w „Ruchu Prawniczym i Ekonomicznym” oraz w „Prawie 
i Życiu”. Kilka zamieszczonych w pracy zasad prawnych uchwalonych 
przez Sąd Najwyższy jeszcze przed wojną pochodzi z przedwojennego 
„Zbioru Orzeczeń Sądu Najwyższego”.

Poza Kodeksem postępowania cywilnego, przepisami wprowadzającymi 
oraz ustawami o zmianach przepisów postępowania cywilnego pra
ca w części II zawiera ważniejsze przepisy związkowe, wśród których 
znajdujemy przepisy o mocy obowiązującej orzeczeń sądowych wydanych 
w okresie okupacji niemieckiej i na obszarze Ziem Odzyskanych, prze
pisy o państwowym arbitrażu gospodarczym oraz szereg innych przepi
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sów dotyczących w szczególności zagadnień związanych z właściwością 
sądów.

Część III pracy zawiera przepisy o kosztach sądowych wraz z tabelami. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że w książce zamieszczono tabelę wpi
sów stosunkowych według stanu prawnego obowiązującego od 25 grudnia 
1960 r., co znacznie ułatwia skomplikowane dbliczanie wpisu po wydaniu 
noweli z 16 listopada 1960 r.

W części IV pracy zamieszczone są taryfy  wynagrodzeń za czynności 
związane z postępowaniem cywilnym. Autor książki zamieścił tu  prze
pisy i tabele dotyczące wynagrodzenia adwokatów (obecnie już zmienio
ne rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 22.IV.1961 r. (Dz. U. 
Nr 24, poz. 118), dekret o należnościach świadków, biegłych i stron 
oraz przepisy o taryfie dla tłumaczy przysięgłych, o wynagrodzeniu za 
czynności biegłych z zakresu medycyny sądowej oraz o taksie za czyn
ności komorników.

Część V pracy dotyczy zakładowych komisji rozjemczych.
Korzystanie z książki ułatwia szczegółowy spis treści, skorowidz oraz 

wykazy: literatury, glos i orzeczeń.
Skorowidzem objęty jest jedynie Kodeks postępowania cywilnego oraz 

przepisy wprowadzające.
Wykaz orzeczeń ułożony jest w porządku chronologicznym. Można 

mieć jednak wątpliwości, czy porządek ten jest także właściwy dla wy
kazu literatury i glos, gdzie go również zastosowano. Wydaje się, że 
te ostatnie wykazy byłyby bardziej przejrzyste, gdyby ułożono je w po
rządku alfabetycznym według nazwisk autorów.

*

Kodeks postępowania administracyjnego i przepisy wykonawcze. Seria: Teksty  
ustaw. Wyd. Prawnicze, Warszawa 1961, s. 84.

Ustawą z dn. 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 160) wprowadzony 
został w życie z dniem 1 stycznia 1961 r- Kodeks postępowania admini
stracyjnego, który zastąpił dotychczasowe rozporządzenie Prezydenta 
RP z dn. 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym.
. Nowy kodeks normuje postępowanie w indywidualnych sprawach z za
kresu administracji państwowej przed organami tej administracji, sto
suje się go jednak również w postępowaniu przed organami przedsię
biorstw państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych 
oraz organizacji zawodowych, samorządowych, spółdzielczych i innych


