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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
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organizacji społecznych — gdy organy te powołane są z mocy prawa do 
załatwiania spraw z zakresu administracji państwowej. Jest więc k.p.a. 
jednym z tych aktów prawnych, z których stosowaniem obywatel spo
tyka się nieomal na każdym kroku. Dobrze więc się stało, że tekst ko
deksu wraz z przepisami związkowymi został wydany w formie książ
kowej.

Poza tekstem kodeksu zbiór zawiera kilka aktów wykonawczych. Są 
to: uchwała Rady Ministrów nr 357 w sprawie organizacji przyjmowania 
i rozpatrywania skarg i wniosków, zarządzenie Ministra Handlu Wewnę
trznego w sprawie książek do wpisywania skarg i wniosków w uspo
łecznionych placówkach handlu detalicznego i przemysłu gastronomicz
nego, zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości 
w sprawie przyjmowania i rozpatrywania przez uspołecznione przedsię
biorstwa usługowe i ich zakłady skarg i wniosków oraz trybu zawiada
miania o ich załatwieniu, uchwała Rady Ministrów nr 424 w sprawie 
trybu zawiadamiania nadrzędnych organów administracyjnych o nieza- 
łatwieniu sprawy w terminie przepisanym oraz pismo okólne Prezesa 
Rady Ministrów nr 217 w sprawie skarg i wniosków.

S. R o z m a r y n :  Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej. PWN, Warszawa 1961, s. 238.

W literaturze naszej monografie z zakresu prawa państwowego należą 
do rzadkości. Z uznaniem więc należy przyjąć ukazanie się taikiej mo- 
monografii, a to tym bardziej, że dotyczy ona centralnego, do tej pory 
tylko marginesowo omawianego zagadnienia charakteru prawnego naszej 
konstytucji.

Przedmiotem rozprawy są rozważania dotyczące zagadnień prawnych 
łączących się z charakterem Konstytucji PRL jako ustawy zasadniczej. 
A utor postawił sobie za zadanie rozpatrzenie i wyjaśn enie sprawy szcze
gólnego charakteru prawnego, jaki w obowiązującym prawie polskim 
cechuje konstytucję. Ten szczególny charakter uzasadnia bowiem wyróż
nienie konstytucji jako ustawy zasadniczej. W zakres przedmiotu pracy 
nie wchodzą rozważania historyczne ani prawnoporównawcze; nie jest 
też książka komentarzem do treści konstytucji-

W sześciu rozdziałach książki omawia autor kolejne kwestie dotyczące 
cech szczególnych ustawy zasadniczej, norm konstytucyjnych, ich rea
lizacji oraz gwarancji, zmiany konstytucji, wykładni i stosowania kon
stytucji. ' ' :


