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i okupacji [(czynności prawnie z okresu okupacji, orzeczenia sądowe z okresu
okupacji, cyw ilnopraw ne skutki odstępstw a od narodowości, przepisy o m a jąt
kach opuszczonych i porzuconych lub poniemieckich). Wreszcie przedstawienia je st
lite ra tu ra z zakresu m i ędzynar od owego p raw a pryw atnego oraz literatu ra poświę
cona obcemu p raw u cywilnemu.
„Bibliografia” zaw iera 7 260 pozycji oznaczonych num eracją ciągłą. Każda po
zycja składa się z adresiu bibliograficznego w skazującego aiutora i tytuł pracy bądź
też rodzaj, datę i num er orzeczenia oraz miejsce publikacji. Cennym uzupełnie
niem 'adresu 'bibliograficznego są kró tk ie no tatki om aw iające treść publikacji lub
tezy onzelczeń.
Książka poza obszernym spisem rzeczy zaw iera także szczegiKorwy skorowidz
rzeczowy oraz indeks nazw isk autorów.

S. S z e r :

Prawo cywilne. Część ogólna. W yd. Prawn. W arszawa 1962 r., s. 318.

Książka jest już trzecim wydaniem 'podręcznika opracowanego przez profeso
ra S. Szera po w ydaniu ustaw y z 18 'lapcą 1950 r., zaw ierającej przepisy ogólne
prawta cywilnego. Obecne w ydanie aktualizuje oczywiście m ate riał zaw arty w po
przednich wydaniach. A ktualizacja ta obejm uje zarów no zagadnienia doktrynalne,
ja k i orzecznictwo sądowe i arbitrażowe.
Pmzy 'omawianiu poszczególnych zagadnień autor w szerokim zakresie uwzględ
n ia ostatnią w ersją projektu kodekstu cywitaego iPIRiL.
Poza tym w obecniej pracy znacznie więcej miejisca niż w poprzednia«! w ydaniu
i 19®5 r. poświęcono om ówieniu izaisad współżycia społecznego i problem atyce soc
jalistycznych osób praw nych (sprzed siębóorstw państw owych, spółdzielni, kółek ro l
niczych). W dość szerokim zakresie autor porusza także zagadnienia praw a go
spodarczego, w szteziególncści umów w gospodarce uspołecznionej. Pom inięte n a 
tom iast zostały niektóre ogólne rozw ażania ż zakresu teorii państw a i praw a.
Podręcznik om aw ia podstaw ow e dla nauki p ra w ą ‘Cywilnego pojęcia i in sty tu 
cje, stanow iące tzw. część ogólną. W kolejnych rozdziałach książki au to r ch arakte
ryzuje przedm iot, system atykę i źródła praw a cywilnego, stosunki cywilmiotprawne, p raw a podmiotowe, osoby fizyczne i osoby praw ne, dobra osobiste, czynności
praw ne i ich składniki, przedstawicielstwo, przedm ioty m ajątkow e, przedaw nie
nie i prekłuzję.

W. R a m u s : Prawo wywłaszczeniowe. Ustawa z dnia 12 marca 1958 roku o zasa
dach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Komentarz. W yd. Prawn. Warszawa
1962 r., s. 190.
Wywłaszczeniem nieruchomości w rozum ieniu ustaw y z dn. 112 m arca 1958 r.
o zasadach i try bie wywłaszczania nieruchomości jest całkow ite odjęcie luib ogra
niczenie w drodze a k tu adm inistracyjnego praw a własności lub innego praw a rze
czowego na nieruchomości, a nie generalne przejęcie na rzecz Państw a określo
nych kategorii nieruch omaści luib ipraw. Wywłaszczone mogą być nieruchomości
nie stanowiące w łasności państw ow ej lub spójdzieiczej oraz własności tych osób

