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M R O / V I M / I

1. ZMIANY W KIEROWNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

Na stanowisko Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego powołany został sędzia 
Sądiu Najwyższego Z. Opuszyński.

Dotychczasowy Prezes Izby Karnej S. Kurowski pozostał nadal na stanowisku 
Prezesa Sądu Najwyższego.

2. WIZYTA ADWOKATÓW BUŁGARSKICH

W dniu 2 września 1958 r. przybyli do Naczelnej Rady Adwokackiej z wizytą kur
tuazyjną dwaj wybitni adwokaci bułgarscy Iwan Domianow i Cyryl Humbadzijew.

Gości bułgarskich przyjmowali Prezes NRA adwokat Michał Kulczycki i Wice
prezes adwokat Stanisław Janczewski.

3. GOŚCIE Z ANGLII

W połowie września br. bawili w Polsce dwaj adwokaci angielscy: barrister
sir Lawson, Queen’s Counsel (radca królewski) i solicitor Bowden — obaj członko
w ie Haldane Society.

Gości angielskich podejmował Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich, 
a następnie Rada Adwokacka w Warszawie.

Z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej wzięli udział w  przyjęciu: wiceprezes 
adwokat Stanisław Janczewski i sekretarz adwokat Władysław Żywiokd.

4. USTAWA ANTYALKOHOLOWA

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem ustawy antyalko
holowej. Projekt powyższy został już przesłany do zaopiniowania zainteresowanym  
urzędom i instytucjom społecznym, a obecnie napływają wypowiedzi tych jednostek 
co do treści projektu.

Z ciekawszych tez przygotowywanej ustawy naileży zasygnalizować wprowadzenie 
pojęcia obowiązku trzeźwości zawodowej. W wyniku tego użycie alkoholu w cza
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sie wykonywania niektórych czynności stanowić będzie samoistne przestępstwo, 
zagrożone surową karą.

5. WYBORY ŁAWNIKÓW

W chwili gdy numer ten dojdzie do rąk czytelników, akcja związana z wyborem  
ławników będzie już niemal ukończona.

W miesiącu wrześniu tor. w  poszczególnych zakładach ptracy zostały dokonane 
wybory kandydatów na ławników. Z ustalonej w  ten sposób listy rady narodowe 
dokonały w  'mliesiąou październiku wyboru oikoło 30 000 ławników sądowych.

W roku bieżącym obserwuje się dużo większe zainteresowanie tymi wyborami 
niż w latach ubiegłych.

6. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH 

Izba k a t o w i c k a

1. Postanowieniem z dn. 14.VIII.1958 r. w  sprawie KD.23/58 Wojewódzka Ko
misja Dyscyplinarna Izby Adwokackiej w Katowicach zawiesiła tymczasowo w 
czynnościach zawodowych adwokata W., członka Zespołu Adwokackiego Nr 1 w 
P., z tej przyczyny, że choć został on ukarany naganą za wykonywanie praktyki 
adwokackiej w miejscowości Z., a nie w miejscowości P., tj. w  wyznaczonej mu 
siedzibie, w dalszym ciągu uporczywie przekraczał przepis art. 59 pkt 1 ustawy 
o ustroju adwokatury i nadal wykonywał praktykę adwokacką w  miejscowości Z.

2. Rada Adwokacka w Katowicach rozważała sprawę umieszczenia w  dzien
nikach artykułów o tematyce prawniczej, a w szczególności, czy słuszne jest 
podpisywanie takich artykułów imieniem i nazwiskiem wraz z dodatkiem „adwo
kat”, jeśli autorem artykułu popularyzującego prawo jest adwokat.

Część członków Rady reprezentowała pogląd, że adwokat nie ma obowiązku ukry
wania swego nazwiska pod pseudonimem, wobec czego ma .prawo podpisywać swój 
artykuł imieniem i nazwiskiem wraz z dodatkiem wskazującym zawód. Natomiast 
pozostała część członków Rady wypowiedziała się za koniecznością ograniczenia się 
jedynie do imienia i nazwiska autora, gdyż dodatek „adwokat” stwarza pozór, że 
celem artykułu była nie tyle popularyzacja prawa, ile chęć reklamy.

Nie ma wątpliwości, że zamieszczanie artykułów, popularyzujących prawo, przez 
adwokatów ma duże znaczenie społeczne i z tego względu można się zgodzić 
z zasadą, iż dodatek „adwokat”, potwierdzający 'udział adwokatury w popula
ryzacji prawa, a tym samym w utrzymaniu i rozwijaniu praworządności, jest celo
wy. Ostateczne rozstrzygnięcie omawianej kwestii zapadnie na następnym po
sadzeniu.
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Izba p o z n a ń s k a

Na zaproszenie Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu 
oraz Wojewódzkiej Komisji Funduszu Grunwaldzkiego Rada Adwokacka w Pozna
niu włączyła się do pracy Komisji, by przez czynną akcję członków Izby oraz sze
rzenie propagandy w  zakładach pracy i instytucjach przyczynić się do realizacji 
celów, jakie sobie wytknęła Komisja w  ramach obchodu Millenium.

Izba w a r s z a w s k a

Prezydium Rady Adwokackiej w Warszawie zawiadamia, że termin składania 
podań o wipis na listę aplikantów adwokackich i dopuszczenie do egzaminu kw ali
fikacyjnego w  raku bieżącym, początkowo wyznaczony na dzień 15 lipca 1958 r., 
został przesunięty na dzień 31 października 1958 r.


