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A . W o l t e r :  Prawo cyw ilne. 2śarys części ogólnej. PWN. W arszaw a 1963 r., s. 304.

Obecny podręcznik części ogólnej prawa cywilnego jest drugim wydaniem zna
nego i cenionego podręcznika tegoż autora (pierwsze wydanie ukazało się w  1955 r.). 
Oczywiście wydanie obecne, ukazujące się po przeszło siedmiu latach od publi
kacji wydania pierwszego, jest znacznie zmienione i uzupełnione. Na zmiany te 
złożyła się potrzeba aktualizacji tekstu ze względu na zmiany materiału norma
tywnego, a także ze wzlgędu na znaczny dorobek doktryny cywilistycznej oraz 
w yniki osiągnięte przez teoretyków państwa i prawa w  zakresie analizy niektó
rych podstawowych kategorii jurydycznych. Między bowiem częścią ogólną pra
wa cywilnego a ogólną teorią prawa istnieją ścisłe powiązania. W okresie tych 
kilku  lat liczne problemy zostały także oświetlone i rozstrzygnięte w  orzecz
nictw ie sądowym oraz arbitrażowym.

Na obecny kszałt podręcznika niemały wpływ  miał też projekt kodeksu cy
wilnego, który — jak należy m ieć nadzieję — w  niedługim  czasie stanie się już 
ustawą.

Sko ro w id z orzeczeń Izb y  K arnej Sądu  N ajw yższego opublikow anych  w  zbiorze 
urzędow ym  w  latach 1959—1962. Opracowała M aria D e m b i c k a .  W yd. Prawn. 
W arszaw a 1963 r., s. 60.

Skorowidz stanowi drugą część zbiorowego skorowidza orzeczeń Sądu Naj
wyższego ogłoszonych w  „Orzecznictwie Izby Karnej Sądu Najwyższego”. Pierwszy  
skorowidz wydany w  1959 r. obejmował orzecznictwo z lat 1945—>1958. Skorowidz 
niniejszy zawiera orzecznictwo z lat 1959—1962.

Skorowidz stanowi cenną pomoc dla wszystkich posiadaczy urzędowego zbioru 
orzeczeń SN, a to tym bardziej, że w  latach 1959—19612 nie były wydawane do 
tego zbioru roczne skorowidze.

M. S  o ś n i a k :  K o n flik ty  w  czasie norm  cyw ilnopraw nych. Z eszy ty  N aukow e Uni
w e rsy te tu  Jagiellońskiego. R ozpraw y i studia, tom  X L V III . N akładem  UJ. K raków  
1962 r., s. № .

Odkąd istnieją normy prawne podlegaijące zmianom, istnieje też problem, jak 
ustosunkować względem siebie zastosowanie tych zmieniających się norm.

Od wieków system reguł rozstrzygających konflikty norm w  czasie opierał się 
na zasadzie, że prawo nie działa wstecz. Rozwój techniki ustawodawczej spowo
dował, że zniknęły w  zasadzie wątpliwości co do początkowego i końcowego mo
m entu mocy obowiązującej ustaw. Uproszczenie to jeszcze silniej uwydatniało 
istotę konfliktu, jaki zachodzi pomiędzy zakresem zastosowania nowej i starej 
ustawy. Fakt uchylenia ustawy nie oznacza bowiem automatycznego odebrania 
jej wpływu na wszystkie stosunki prawne i odwrotnie, fakt nadania ustawie 
mocy obowiązującej nie oznacza, że będzie ona stanowić na przyszłość jedyny 
m iernik oceny prawnego znaczenia zjawisk.

Zagadnienie konfliktów w  czasie norm cywilnoprawnych nie jest nowe na tere
nie polskiej praktyki. Aktualność tego zagadnienia wzrosła w  okresie stopniowej 
unifikacji naszego prawa cywilnego, począwszy od wydania kodeksu zobowiązań. 
Polska praktyka legislacyjna musiała tworzyć kolizyjne normy czasowe, a prak
tyka sądowa stosować je do skomplikowanego układu stosunków, powstałego na
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podstawie przemian, jakim podlegało nasze prawo, na długo przed szerszym omó
wieniem  zasad, na których normy te powinny być oparte. Zagadnienie to staje się 
szczególnie aktualne właśnie obecnie, gdyż współczesna kodyfikacja prawa cyw il
nego wymaga wyczerpującego opracowania sposobu zastosowania przepisów no
wego kodeksu cywilnego do stanu praw nego' istniejącego w  chwili wejścia jego 
w  życie.

Autor potraktował sw ą pracę jako historycznoporównawczy oraz teoretyczny 
wykład zagadnień z zakresu prawa przechodniego. W iele miejsca poświęcono 
w  pracy na om ówienie i krytyczną analizę różnych teorii z zakresu prawa prze
chodniego oraz na historyczno-porównawcze przedstawienie ustawodawstw prze
chodnich. Nie brak jednak i rozdziałów podających elementy i podstawy rozstrzy
gnięcia kolizji norm w  czasie.

M. M a n e l i :  O fu n kc ja ch  państw a. PW N. W arszaw a 1963 r., s. 356.
*

Omawiana monografia daje obszerną analizę zagadnienia funkcji państwa. Roz
ważania swe autor rozpoczyna od przedstawienia pojęcia celu państwa, gdyż pro
blematyka celu oraz funkcji państwa jest tak ze sobą związana, iż wielu autorów  
używa tych pojęć wym iennie, a czasem jedno pojęcie definiuje za pośrednictwem  
drugiego.

Całą działalność państwa można podzielić na dwie w ielkie sfery: sferę działal
ności wewnętrznej i sferę działalności zewnętrznej. Podstawą tego podziału jest 
działalność polityczna, tzn. stosunek państwa do poszczególnych klas, warstw  
i obywateli (sfera wewnętrzna) oraz do innych państw (sfera zewnętrzna). Dzięki 
wyodrębnieniu tych dwóch sfer powstaje m ożliwość wszechstronnej analizy sto
sunków między aparatem państwowym  a wszystkim i klasami i wszystkimi oby
watelam i oraz stosunków między danym państwem  a wszystkim i innymi państwa
mi. Stosownie do podziału na te dwie sfery wyodrębnia się też dwie funkcje pań
stwa: wewnętrzną i zewnętrzną. Funkcja państwa stanowi istotę danej sfery  
działalności państwa.

Funkcja wewnętrzna państwa polega — zgodnie z wypracowaną przez autora 
definicją — na utrzym ywaniu i umacnianiu kierowniczej roli klasy panującej za 
pomocą zespołu środków o charakterze ekonomicznym, politycznym i ideologicznym  
oraz na utrzymaniu przy użyciu siły  w  posłuszeństwie tych wszystkich, którzy 
występują przeciwko porządkowi społecznemu i prawnemu, ustanowionemu przez 
klasę panującą.

Funkcja zewnętrzna polega na rozszerzeniu lub ochronie terytorium oraz na 
ochronie interesów państwa — w  stosunkach z innymi państwami — środkami po
kojowymi lub wojennymi.

K. S o b c z a k :  W yw łaszczenie jako in stru m en t gospodarski planow ej rad narodo
w ych. T ow arzystw o  N aukow e w  Toruniu. S tud ia  iuridica  — to m  II. PW N. Toruń  
1962 r„ s. 88.

W ywłaszczenie — jak stwierdza autor w  swej pracy — jest to akt prawny 
(administracyjny lub ustawa) podejmowany w  wypadkach i w  granicach niezbęd
ności oraz w  razie ostateczności, na mocy którego następuje odebranie prawa 
własności nieruchomości lub innego prawa rzeczowego bądź ustanowienie ograni
czonego prawa rzeczowego na nieruchomości, jeżeli wymaga tego realizacja zadań 
państwowych określonych w  obowiązujących planach gospodarczych.


