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się pod powierzchnią pobliskich-m órz i oceanów, rozwój żeglugi morskiej i po
w ietrznej oraz rybołów stw a spowodow ały, że dotychczasow e normy zw yczajowe
dotyczące suwerenności nad obszarami morskimi okazały się niew ystarczające.
Prace nad opracowaniem konw encji normującej te zagadnienia, podjęte w
okresie m iędzyw ojennym pod egidą Ligi Narodów, kontynuuje po w ojnie Komisja
Prawa M iędzynarodowego Narodów Zjednoczonych. Żadna z opracowanych kon
w encji n ie w eszła jeszcze w życie, jednakże prace uczonych przyczyniły się do
w yjaśnienia w ielu zagadnień, do uzgodnienia poglądów na pew ne sprawy i do
zgody na niektóre komprom isy. Wynika tej w ieloletniej działalności kodyfikacyj
nej autor przedstaw ia szczegółowo w sw ej pracy.
W pierwszych rozdziałach pracy autor om awia ew olucję, jaką przechodziło po
jęcie suwerenności nad obszarami m orskimi od czasów najdawniejszych aż do
dziś. Po przedstaw ieniu zasad dzisiejszego prawa m iędzynarodowego, potrzebnych
do dalszych w yw odów , autor poddaje analizie pojęcia: suwerenności, prawo su
w erenności, prawa suwerenne. W dalszych rozdziałach autor przedstaw ia po
szczególne strefy morza w zależności od ich statusu prawnego, om awiając pro
blem atykę prawną dotyczącą morza terytorialnego, wód w ew nętrznych, morza
otw artego, strefy przyległej i przylądowych obszarów podmorskich. Osobny rozdział
dotyczy konserw acji żyw ych płodów morza.
K odek s karn y Wojska Polskiego i
Polskiego w r a z ze skorow idzem
i n ow ej numeracji artykułó w oraz
nych. Wyd. II. Opr. J. Modlinger,

p rzepisy wprow adzające Ko deks karny Wojska
rzeczow ym , tabelami po rów naw czym i daw n ej
przepisami karnym i niektórych ustaw szczegól
W yd. Prawn. Warszawa 1962, s. 108.

Książka — poza tekstem kodeksu oraz przepisów w prowadzających i zm ieniają
cych kodeks — zaw iera wyciągi z ustaw o powszechnym obowiązku w ojskowym ,
o zakw aterow aniu Sił Zbrojnych, o broni, am unicji i materiałach w ybuchowych.
K orzystanie z kodeksu ułatw ia skorowidz i tabele porównawcze dawnej (sprzed
1957 r.) i nowej num eracji artykułów.
K od e k s wojskow ego postępowania karnego i przepisy w prow adzające w raz ze
skorow id zem rze czo w ym oraz w ażniejsze p rzepisy szczególne. Wyd. II. Opr.
J. Modlinger. Wyd. Prawn. W arszawa 1962, s. 188.
W książce poza kodeksem, przepisam i wprowadzającym i i ustawam i zm ieniają
cym i kodeks zamieszczone są także niektóre przepisy kodeksu postępowania kar
nego, dekret o postępow aniu doraźnym i dekret o przystosowaniu przepisów o po
stępow aniu doraźnym do postępow ania przed sądami w ojskow ym i. Również i ta
książka zaw iera skorowidz.
O transporcie dro gow ym i spedycji krajowej. Wyd. Prawn. W arszawa 1962, s. 24.
Jest to broszurowe w ydanie ustaw y z dnia 27 listopada 1961 r. pod tym samym
tytułem , która zastąpiła daw ną ustaw ę o transporcie drogowym z 1951 r.
Do nowej ustaw y nie zostały jeszcze wydane rozporządzenia w ykonaw cze, do
czasu zaś ich w ydania zachowują moc dotychczasow e przepisy. Przepisy te ze
brane są w w ydanej w 1958 r. przez Wyd. Prawn. książce M. U r b a n a pt. Prawo
transportu drogowego — Komentarz. Om awiane w ięc w ydanie tekstu ustaw y sta
now i sw ego rodzaju uzupełnienie książki M. Urbana.
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