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I. J a w o r s k i :  Zarys powszechnej historii państwa i prawa. PWN. Warszawa 
1961, s. 356.

Książka jesit podręcznikiem zwięźle omawiającym powszechną historię państwa 
i praw a ipooząwszy tod państw a rzymskiego. Po omówieniu historii ipańsitw ger
mańskich i państw a anglosaskiego aiultor omawia historię państwa i praw a we 
Francji, Nliemiezech, Anglii, w Stanach Zjednoczonych i Rosji (ido cza®u wybu
chu pierwszej wojny światowej j Rewolucji Październikowej).

Zbiór przepisów meldunkowych. Opr. J . K u c h a r s k i .  Wyd. Prawn. Warszawa 
1962, s. 240.

W dniu 1 stycznia 1962 r. weszły w  żyicie nowe przepisy o ewidencji i kon
troli nuiohu ludności oparte »a uchrwalon/etj 14 lipca .1961 r. ustawie, która zastą
piła rozporządzenie z  16 marca 1928 r. Nowe .prizepiśy wszechstronnie regulują 
konkretne 'sytuacje, jatoie mogą wyniknąć ma tle praktyki ewidencyjnej.

Ewidencja i kontrola ruchu ludności przeszła z zakresu działania organów Mi
licji Obywatelskiej do zakresu działania organów prezydiów rad  narodowych- 
Nowe przepisy praw ne przekazują prowadzanie książek meldunkowych admini
stratorom , właiściioidom domów i sołtysom.

Książka, zawierasjąca wszystkie ważniejsze przepisy melduintowe, składa się 
z czterech części.

Pierwsza iz nich obejmuje ustawę i inne podstawowe aikty praw na dotyczące 
ewidencji i  toonltroli nucbu 'ludności, wykonania obowiązku meldunkowego, pro- 
waldzenia ewidenqji, odrębnego obowiązlku meldunikowego osób podlegających ,pow
szechnemu obowiązkowi woijskoweimu itp.

Część druga zawiera insbruikiaję w sprawie wykonania obowiązku meldunko
wego oraz sposobu prowadzenia ewudenicłji i kontroli ruiOhu ludności. Do in s tru k 
cji załączone są wzory oraz przykładowo wypełnione wiszystikie rodzaje form u
larzy zgłoszeń mielidiumikowych.

W “części trzeciej zamieszczono i przepisy związkowe, a m.i. jednolity tekst de
kre tu  o dowodach osobistych i przepisy o maidunikach w strefie granicznej.

Część czw arta wreszcie obejmuje przepisy szczególnie ograniczające praw o mel
dowania się w Warszawie j  w innych większych miastach.
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