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Nr 11 (31,1) Prasa o adw okaturze

nowić przepisy obowiązujące z dnia 1.1X1939 r., a w szczególności prawo o ustroju 
adwokatury z dnia 4.V.1938 r. ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia. Orzecze
nia władz okupacyjnych w sprawach dyscyplinarnych traciły moc. Adwokaci narodo
wości niemieckiej przestawali być adwokatami, natomiast adwokaci innej narodo
wości wpisani na listą przed 31.VIII.1939 r. jak i podczas okupacji podlegali spraw
dzeniu w trybie określonym odrębnymi przepisami. Do czasu weryfikacji zezwolenia 
na wykonywanie zawodu miały być wydawane przez dziekana tym adwokatom, któ
rzy odpowiadali wymaganiom prawa o ustroju adwokatury i co do których nie za
chodziły podejrzenia, że swoim zachowaniem lub działalnością, zwłaszcza w okresie 
okupacji, uchybili obowiązkom obywatela polskiego lub godności stanu adwokac
kiego. Co do aplikantów rozporządzenie przewidywało, że od egzaminu adwokackiego 
zwolniony jest aplikant, który po ukończeniu w przepisanym terminie aplikacji 
w czasie okupacji złożył egzamin z wynikiem dodatnim przed komisją egzamina
cyjną utworzoną przez polską radę adwokacką, działającą choćby niejawnie, lub 
przed inną komisją egzaminacyjną utworzoną w tzw. dystryktach: warszawskim, 
krakowskim, lubelskim lub radomskim, jeżeli egzamin odbył się w języku polskim. 
Rozporządzenie zawierało nadto przepisy o sposobie utworzenia pierwszych organów" 
samorządu, a w miarę normalizacji stosunków miało następować tworzenie orga
nów adwokatury w zgodności z postanowieniami prawa o ustroju adwokatury 
z 1938 r.”
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K O M U N I K A T

Redakcji „Palestry"

Redakcja „Palestry” uprzejmie komunikuje, że roczna cena 
prenumeraty miesięcznika „Palestra” na rok 1984 wynosi 
1.000,— zł (łącznie z egzemplarzami „Biblioteki PALESTRY”).

Jednocześnie Redakcja prosi o nadsyłanie zamówień na pre
numeratę na rok 1984 oraz o wznawianie prenumeraty przez 
dotychczasowych prenumeratorów.

Wszelką korespondencję w powyższych sprawach prosimy 
kierować bezpośrednio pod a d r e s e m  R e d a k c j i :

ul. Swiętojerska 16
00-202 Warszawa
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