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Przegląd, w y d a w n ic tw praw niczych
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prezentującą naród, mającą stanowisko nadrzędne w stosunku do egzekutywy.
Ograniczanie w poprzednim okresie uprawnień parlamsntu, a nawet całkowite
unicestwienie jego znaczenia, stworzyło z tej instytucji symbol idei demokratycz
nej. Zagac nienie parlamentu stało się więc jednym z najbardziej aktualnych
i pasjonujących zagadnień politycznych.
Autorka omawianej pracy przedstawia, jak w e Francji i we Włoszech w okre
sie pow-ojennym kształtowały się i powstawały postanowienia konstytucji zwią
zane ze stanowiskiem parlamentu oraz jakie były poglądy partii odgrywających
główne role w parlamentach. Wybór Francji i Włoch jako przedmiotu badań
uzasadniony jest tym, że w obu tych państwach zwyciężyły siły demokracji burżuazyjnej. Był tam silny opór narodów przeciw faszyzmowi, istnieje prężna, ak
tywna i najbardziej uświadomiona klasa robotnicza, powstał w okresie wojny
szeroki front narodowy, w którym ogromną rolę odgrywali komuniści, przy czym
partie komunistyczne stały się po wojnie jednymi z najsilniejszych i odgrywały
dużą rolę w kształtowaniu koncepcji ustrojowych i konstytucyjnych.
Tak więc w okresie uchwalenia konstytucji Francji i Wło;h ścierały się tam
dwie tendencje. Jedna zmierzała do takich rozwiązań ustrojowych, które zabez
pieczałyby narody przed faszyzmem i wojną, a druga dążyła do zabezpieczenia
swego panowania. Spór o parlament — pisze autorka na zakończenie swej pra
cy — we Francji i Włoszech w latach czterdziestych był czymś więcej niż sporem
o rozumienie burżuazyjnej doktryny parlamentaryzmu. Był on także jednym
z istotnych odcinków frontu walki klasowej o wyzwolenie społeczne i zbudowa
nie ustroju sprawiedliwości i na tym przede wszystkim polega jego znaczenie.
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Informator Prawniczy na rok 1962 korzystnie różni się od Informatora ne
rok 1961. Przede wszystkim odstąpiono w nim od niewygodnego układu kalen
darium i wzorem lat ubiegłych każdy tydzień znów jest rozmieszczony na dwu
rozkładowych stronach kalendarza. Następnie podano w nim przepisy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych i w sprawach karnych oraz o wynagrodzeniu
adwokatów wraz z tabelami wpisów stosunkowych w sprawach cywilnych i ta
belami procentowymi wynagrodzenia adwokatów.
Ponadto, poża kalendarium i notatnikiem przedmiotowym i alfabetycznym, In
formator zawiera jak zwykle wykazy i adresy ważniejszych urzędów central
nych i ministerstw, instytucji i uczelni prawniczych, sądów, prokuratur, pań
stwowych biur notarialnych, państwowych komisji arbitrażowych, rad i zespołów
adwokackich, zespołów tłumaczy przysięgłych, komisji do spraw szkód górniczych.
Znajdujemy w informatorze także sikład naczelnych organów Zrzeszenia Praw
ników Polskich, adresy zarządów okręgowych ZPP. Bogatą treść informacyjną
zamykają tabele opłat skarbowych stawki podatku od nabycia praw majątko
wych, taryfa pocztowa i telegraficzna oraz wykaz jednostek miar.
Informator wydano w elastycznej plastykowej okładce i w poręcznym „kie
szonkowym” formacie.
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