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Prawomocność odmowy wpisu na listę dotyczy rozstrzygnięcia tylko wniosku roz
poznanego w  uchwale odmawiającej wpisu, lecz nie pozbawia zainteresowanego 
możności złożenia nowego wniosku o wpis ani nie zwalnia rady adwokackiej od 
obowiązku rozpoznania nowego wniosku w terminie określonym w art. 25 ust. 3 
ustawy o u.a. Żaden przepis prawny nie nadaje prawomocnej uchwale odmawiająca) 
wpisu powagi rzeczy osądzonej co do przedmiotu rozstrzygnięcia, tj. co do dopusz
czalności wpisu na listę. Zainteresowany może zatem po odmowie wpisu wnieść 
każdego czasu ponownie o w pis i domagać się merytorycznego rozpoznania jego 
wniosku, nie ma zaś żadnej podstawy prawnej do przyjęcia w tym względzie za
sady rei iudicatae.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o u.a. każda uchwała rady adwokackiej w spra
w ie wpisu na listę powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Dotyczy to 
również uchwały rozstrzygającej ponowiony wniosek o wpis. Jeżeli wniosek ten 
nie przytacza żadnych nowych okoliczności, rada adwokacka może w uzasadnieniu 
swojej ponownej uchwały ograniczyć się do uzasadnienia przytoczonego w po
przedniej uchwale oraz ewentualnie — w decyzji Ministra Sprawiedliwości za
twierdzającej tę uchwałę.

B. R E G U L A M I N  

Komisji Rewizyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej

§ 1. Komisja Rewizyjna Naczelnej Rady Adwokackiej składa się z pięciu czon- 
ków i dwóch zastępców. Zastępcy uczestniczą w pracach i posiedzenach 
Komisji w miarę potrzeby.

§ 2. W ciągu miesiąca od dnia wyboru Komisji Rewizyjnej Prezes NRA zwauje- 
pierwsze posiedzenie Komisji.
Na posiedzeniu tym Komisja wybiera przewodniczącego i jego zastęjcę.

§ 3. Do zakresu działania przewodniczącego Komisji należy opracowywanie iro- 
jektu planu pracy Komisji, ustalanie wytycznych pracy, podział pracy po
między członków Komisji, zwoływanie posiedzeń Komisji i przewodni-ze- 
nie na nich oraz podpisywanie korespondencji za Komisję.

§ 4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy kontrola finansowej i ;os- 
podarczej działalności Naczelnej Rady Adwokackiej, a w szczególności:
a) opiniowanie dorocznego preliminarza budżetowego przed uchwaleriem 

go przez Naczelną Radę Adwokacką,
b) badanie części finansowej i gospodarczej sprawozdania NRA przed uło

żeniem go Zjazdowi Adwokatury oraz składanie temuż Zjazdowi w nos- 
ków co do tej części sprawozdania,

c) kontrola wydatków NRA pod względem ich legalności i celowości.
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§ 5. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania przez:
a) badanie iksiąg, rejestrów, akt i dokumentów,
b) wgląd do wszystkich spraw gospodarczych NRA,
c) badanie organizacji biura NRA.

§ 6. Oprócz kontroli przewidzianych w  rocznym planie, które powinny odbywać 
się  dwa razy do roku, Komisja może przeprowadzać doraźne kontrole pełne 
lub częściowe z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa NRA.

§ 7. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę zespołowo w składzie co naj
mniej tnzech członków. W razie niemożności przybycia na kontrolę człon
ków Komisji przewodniczący powołuje zastępców. Doraźne kontrole częś
ciowe w  nagłych i wyjątkowych wypadkach może przeprowadzić również 
sam przewodniczący. Komisja ma prawo powoływać biegłych.

§ 8. Z każdej kontroli powinien być sporządzony pisemny protokół. W miarę
potrzeby Komisja uchwala wnioski lub zalecenia, które stanowią integralną 
część protokołu.

§ 9. Przewodniczący Komisja Rewizyjnej przekazuje protokół czynności kon^
trolnych wraz z ewentualnymi wnioskami i zaleceniami Wydziałowi Wyko
nawczemu NRA. Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej powinny być 
przedmiotem obrad najbliższego plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady 
Adwokackiej.

§ 10. Poza czynnościami wymienionymi w  § 4 i 7 Komisja na wniosek Wydziału 
Wykonawczego NRA udziela opinii co do ziamierzonych przez ten Wydział 
czynności finansowych lub gospodarczych.

§ 11. Członkowie Komisji Rewizyjnej na wniosek Prezesa NRA mogą uczest
niczyć w  posiedzeniach Naczelnej Rady Adwokackiej i Wydziału Wykonaw
czego z głosem doradczym przy omawianiu spraw finansowych i gospodar
czych.

§ 12. Członkowie Wydziału Wykonawczego NRA oraz personel biurowy udzielają 
Komisji Rewizyjnej na jej żądanie ustnych i pisemnych wyjaśnień.

§ 13. Biurowość Komisji Rewizyjnej prowadzona jest przez biuro Naczelnej Rady 
Adwokackiej. Sprawy związane z działalnością Komisji są poufne. Wydatki 
Komisji Rewizyjnej pokrywane są z budżetu NRA.

§ 14. Komisja Rewizyj.na składa sprawozdanie Naczelnej Radzie Adwokackiej, 
i Zjazdowi Adwokatury za okres swej kadencji.

§ 15. Regulamin niniejszy wchodzi w  życie z dniem 1.VII.1958 r.


