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M Z E G L Ą D  W rD A W I M C T W  M A W H IIC Z W C H

Polska bibliografia prawnicza 1944—1959. Zeszyt 1. Polska Akademia Nauk. In 
sty tu t Nauk Prawnych. PWN. Warszawa 1962, s. 342.

Polaka 'bibliografia prawnicza, opracowywana pod redakcją prof. Karola Kora- 
nyiego, zawiera wykaz książek d publikacji artykułowych wydanych w  Pdlsee w 
'dkresie dait 1944—'1959, 'baz wziględiu 'na język piibflikalCji. Bibliografia nie obejmuje 
polskich recenzji praic zagranicznych. Tytuły wszystkich zamieszczonych książek 
i artykułów zostały p r  zetłumaczone 'na język francuski.

Wydany zeszyt I Polskiej Bibliografii prawniczej zaw iera następujące działy: bi
bliografia obejmująca bibliografię prac podskich; ustawodawstwo (teksty) obejmu
jące wydawnictwa urzędowe, dzienniki urzędowe i wydawnictwa ryeiurzędowe 
(zbiory iprze|piisów), luisystemialtyzawane według działów; orzecznictwo, gdzie za
mieszczane są 'Zbiory i omówienia orzeczeń; czasopisma; euncyklopeldie, słowniki, 
skorowidze, generalia; teoria państw a i praw a; historia państw a i praw a; prawo 
państwowe; praw o administracyjne.

Dallsize tkany, w  których znlaljdą się następne działy, uifcaiżą się w term inie póź
niejszym.

Całość zaopatrzona będzie w  idwa skorowidze (iniazwiisk 'autorów i rzeczowy) 
oraz we francusko-polski słowniczek 'podstawowych poljęć d zwrotów używanych 
w  bibliografii.

Bibliografia obejmować będzie około 16 000 pozycji, co świadczy o poważnym 
rozwojiu nauki prawniczej w  pierwszym XV-leciiu Polski Dud owej.

Po zakończeniu w ydania ininiieljisizetj bifolioigraifii m a być opracowana bibliogra
fia obejmuj ąca ialta old 1913 do 1)918 i  dd 1919 do 1944. W (ten 'sposób uległby 
utrw aleniu i  systełnatyzaioj i wieloletni idoirobek piśmienniczy polskich prawników, 
rozrzucany po rozmaitych źródłach często trudno dostępnych, a z itego powodu 
niejednokrotnie też zapomniany.

Prawo o państwowym arbitrażu gospodarczym. Opr. Cz. P a w ł o w s k i .  Wyd. II, 
Wyd. Prawn. Warszawa 1962, s. 104.

W 1960 r . dokonana zastała szósta z kolei 'nowelizacja dekrejtu o państwowym 
'arbitrażu gospodarczym oraz wydane zastało mowie rozporządzenie Rady Mini
strów w  sprawie organizacji państwowych komisji arbitrażowych i 'trybu po
stępowania arbitrażowego. Oba te  akty znacznie rozszerzyły właściwość państw o
wego arbitrażu gospodarczego oraz ulklsizltałtolwaiy odmiennie niektóre sprawy pro- 
ceiduralne. Międizy innymi do rozporządzenia >o organizacji państwowych komisji 
arbitnażjawyich wiprowadzony został dział o 'opłataich arbitrażowych. Wymienione 
zmiany całkowicie zdezaktualizowały poprzednie wydanie1 książki.

W obecnym, drugim  wydalriiu zaimieisizcziany jest jednolity tekst dekretu o pań
stwowym 'arbitrażu goslpOdarlozym, dw a rozporządzenia Rady Miniisltrów w spra
wie przekazania do postępowania arbitrażowego niektórych sporów o praw a 
m ajątkowe, rozporządzenia M inistra Budownictwa Miast i Osiedli oraz M inistra
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Puić'awtnriicrbwa Rnzemytaiowego w  spnatwie ustaWowienia arbitrażu resortowego, jak 
Tówndeż rozporządzenia Rady Mtadiatrow w  spraw ie organizacji państwowych ko
misji iairbitrażawy)ch i trybu [postępowania arbitrażowego. Ponadto zbiorek zawie
ra  Odpowiednie wyieiągi z Kodeksu postępowania cywilnego i Prawa o ustroju 
sądów lOraiz narządzenie M inistra Fainainsów w  stprajwie trybu pokrywania zobo
wiązań jednostek budżetowych, stwierdzonych orzeczeniami komisji arbitrażo
wych i sądowymi tyttułami wyfconawczymli.

S. G r z y b o w s k i :  W ypowiedź normatywna oraz je j struktura formalna. Zeszy
ty  Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawy i Studia, tom XX X I X .  Kra
ków 1961, s. 158.

W polskiej teorii praw a od dłuższego już czasu toczy się szczególnie żywa 
dyskusja mad 'dwoma zagadnieniami, Iktóre stale rozpatrywane są oddzielnie i nie 
łączone razem, ale iprzy bliższej analizie wykazują dość ścisłe wzajemne związ
ki. Chodzi tu  k> badania nad strukturą normy praw nej oraż nad logiką norm 
czy też logiką w  praw ie. Nauikia (pratwa nie d‘oszła jednak do tej .pory do jasnych 
i bezspornych wniosków we wspomnianej dzSekłzmie. Główna, podistawowfa przy
czyna itelgo braku 'powodzenia ttewii — zdaniem autora Omawianej monografia — 
w  niewłaściwej konstrukcji samego (przedmiotu badań.

Na wstępie |pra|oy au tor podkreśla, że możemy mówić o .strukturze pewnego 
typu wypowiedzi, ale nie o strukturze normy praw nej. Chodzi tu  o wypowiedzi, 
w których ustawodawca konstruuje czy wyraża stanowione przez siebie normy 
praw ni. Takie to wypowiedzą, ale nie normy prawne, m ają swoją 'szczególną 
formę, strukturę. Teoretycy praiwa — pisze autor — utożsamiają jednak samą 
normę z wyrażającą ije wypowiedzią i skierowują swe wysiłki ku badaniu „struk
tu ry  ‘normy iprawnej”.

Przedmiotem rozważań w  książce są wypowiedzi normatywne, przy czym w 
grę wchodzą nie tylko wypowiedzi wyrażające notrmy prawne, ale wszelkie w y
powiedzi tego typu formalnego, la więc itypu, k tóry  jest farm ą wyrażania norm 
prawnych, (bez względu nia t)o, ozy w  posizlczególnych wypadkach wyraża te  nor
my, czy też ich nie wyraża'.

Dalsze wywody dotyczą m.i. stosunku wypowiedzi normatywnej do tekstów ak
tów norm atywnych, poglądów logików, moraildisttów i teoretyków praw a na nor
my jafco zdania w  sensie logicznym, podstawowego schematu struktury wypo
wiedzi normatywnej, podstawy wormatytwn<ej, faktu normatywnego, pewnych stru k 
tur szczegódnych ifljak inlp. ziwrOty definicyjne, Oceny charakteryzuijąice, rady d pou
czenia ustawodawcy, zwroty zawierające wypowiedzi kreujące) oraz ukrytych 
ozięści elementów struktury.

Po analizie formalnej istruktury wypowiedzi nlórmatywnej przedstawiany jest 
stosunek struktury wypowiedzi nonmialtywttiej do zagadnienia wykładni. Autor oma
wia Itu następujące zagadnienia: io|peraicje formalne na (terenie wypowiedzi norma
tywnej a  operacje logiczne; wypowiedź normatywnla, norma prawna, zdania w 
sensie logfiiaznym; itzw. wykładnia logiczna a możliwość operacji formalnych na te
renie wypowiedzi narmaitywiniej; koncepcja tzw. wykładni logicznej w nauce -prawa.

Podsumowując rozważania au tor następująco określa swe stanowisko w wy
mienionych wyżej kwestiach: 1 ) norma praw na nie jest zwrotem, wypowiedzią,


