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1. WIZYTA CZŁONKA IZBY USTAWODAWCZEJ W HAITI

W dniu 1 września br. złoeyl wizytę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 
adwokat Alphonse H. L a h e n s ,  członek Izby Ustawodawczej w Haiti, bawiący 
w Warszawie w związku z 48 Konferencją Unii Międzyparlamentarnej.

Egzotyczinego gościa podejmował Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. 
Stanisław Janczewski, w obecności członków Komisji Współpracy K ulturalnej 
z Zagranicą, adwokatów Falkiewicza i Nagórskiego.

2. WIZYTA ADWOKATÓW WARSZAWSKICH W BUDAPESZCIE

W drugiej połowie września br. bawiła na Węgrzech ośmioosobowa grupa adwo
katów warszawskich z wicedziekanem Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Z. 
Kropiwnickim na czele. Koledzy zwiedzili Budapeszt, średniowieczne miasto Eger 
oraz okolice „węgierskiego morza”, czyli Balatonu. W czasie pobytu w Budape
szcie umożliwiono gościom zapoznanie się z życiem prawników węgierskich, w 
szczególności budapeszteńskich adwokatów. Oto garść spostrzeżeń zanotowanych 
przez uczestników.

U s t r ó j  a d w o k a t u r y .  Został on uregulowany dekretem nr 12 z 1958 r. 
Adwokaci wykonują swój zawód w zespołach adwokackich (według nomenklatury 
polskiej), które m ają charakter dobrowolnych zrzeszeń. Na czele zespołu stoi kie
rownik wybierany przez walne zebranie członków zespołu. Zespoły nie są nazbyt 
wielkie i z zasady liczą nie więcej niż 16 osób. Zarobki uzależnione są od wpły
wów na konto. Nie ma oczywiście w tych w arunkach mowy o jakiejś stałej 
pensji. Kto więcej pracuje i ma więcej spraw, ten uzyskuje większe zarobki. Na 
prowincji też są zespoły. W mniejszych ośrodkach skupiających małą liczbę adwo
katów zorganizowano filie zespołów.

Ogół adwokatów zrzeszony jest w izbach. Organami izby są: a) walne zgroma
dzenie, b) rada adwokacka, c) komisja rewizyjna. Rada Adwokacka składa się 
z przewodniczącego (nosi on tytuł prezydenta), zastępców, sekretarza (w Budape
szcie jest jeden sekretarz generalny oraz dwóch sekretarzy), rzecznika dyscypli
narnego oraz zwykłych członków, których liczba — w zależności od wielkości izby 
— wynosi od czterech do szesnastu. Organy adwokatury wybierane są na okres 
trzyletni. Rada Adwokacka wykonuje następujące zadania: a) zarządza in tere
sami iziby, b) kontroluje pracę zawodową adwokatów, c) opiekuje się zespołami 
adwokackimi, d) decyduje o wpisie na listę adwokatów i aplikantów adwokac
kich, e) organizuje komisje dyscyplinarne składające się z członków wybranych 
przez walne zgromadzenie izby, i) zajmuje się szkoleniem aplikantów.

Zupełnie inaczej zorganizowana jest Ogólnokrajowa Rada Adwokacka (odpo
wiednik naszej Naczelnej Rady Adwokackiej). Składa się ona z przewodniczących 
rad adwokackich oraz z delegatów wszystkich izb, którzy są wybierani na w al
nych zgromadzeniach. Ogólnokrajowa Rada Adwokacka pełni jedynie rolę opinio- 
dawazą i doradczą przy Ministrze Sprawiedliwości Ponadto rozpoznaje — jako 
druga instancja — niektóre sprawy dyscyplinarne.


