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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.


