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KRO/WIKA

1. WIZYTA PRAWNIKÓW RADZIECKICH W POLSCE

17 lutego br. na zaproszenie M inisterstwa Sprawiedliwości gościła w  Polsce 
delegacja prawników Związku Radzieckiego. W skład delegacji, której przewod
niczył Minister Sprawiedliwości RFSRR W. Bołdyriew, wchodzili: zastępca preze
sa Sądu Najwyższego Ukraińskiej SRR — A. Jakimienko oraz prezes Moskiew
skiego Sądu Miejskiego — L. Gromow.

W dniu 25 lutego br. delegacja prawników radzieckich złożyła w izytę w  Na
czelnej Radzie Adwokackiej, gdzie odbyło się spotkanie delegacji z członkami 
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezydium Rady Adwokackiej w  War
szawie. Przemówienie powitalne w ygłosił Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej 
adwokat Franciszek Sadurski. W toku trwającej przeszło godzinę rozmowy goście 
radzieccy żywo interesowali się ustrojem adwokatury polskiej, i ze swej strony 
udzielali szczegółowych informacji o ustroju i warunkach bytowych adwokatury 
radzieckiej.

2. ZAKRES SPRAW PRZEKAZANYCH WYDZIAŁOM SĄDÓW POWIATOWYCH
W WARSZAWIE

Minister Sprawiedliwości wydał zarządzenie Nr 11/59/Or z dnia 30.XII.1959 r. 
w sprawie ustalenia zakresu spraw przekazanych poszczególnym wydziałom sądów  
powiatowych w  W arszawie treści następującej:

„W związku z § 18 tymczasowego regulaminu dla sądów wojewódzkich i po
w iatowych w  sprawach administracji nadzoru zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zakres spraw przekazanych poszczególnym wydziałom  Sądu Po
wiatowego dla m, st. Warszawy:
I Wydział Cywilny Niesporny — sprawy cywilne niesporne z wyjątkiem

przekazanych W ydziałowi IV,
II Wydział Cywilny — sprawy cywilne sporne według pierwszych

liter nazwisk powodów od „A” do „J”,
III Wydział Cywilny — sprawy cywilne sporne według pierwszych

liter nazwisk powodów od „N” do „R”,
IV Wydział dla Nieletnich — spraw y karne nieletnich w  zakresie usta

lonym  rozporządzeniem Ministra Sprawie
dliwości z dnia 31 marca 1952 r. (Dz. U. 
Nr 19, poz. 125) oraz sprawy małoletnich  
podlegające rozpoznaniu władzy opiekuń
czej,

V Wydział K am y — sprawy karne z obszaru Dzielnicy — Wola
z wyjątkiem  spraw karnych przekazanych  
Wydziałom IV i VII,


