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ziem nej adw okatury  nie zdarzył się ani jeden w ypadek dekonspiracji jej 
sieci organizacyjnej. Sieć ta  przetrw ała aż do dnia wyzwolenia.

O party  na m ateriałach źródłowych szkic historyczny adw. W itolda 
B ayera spotka się niew ątpliw ie z szerokim zainteresowaniem  zrzeszonych 
w FIR członków zagranicznych organizacji ruchów  oporu. Tego rodzaju 
„ transm isja” rzetelnej inform acji historycznej w ystaw iła chlubne św ia
dectwo postawie polskiej adw okatury w okresie okupacyjnym .

adw. Stefan Mizera

K H O H I I K / 1

1.

K ro n ika  C e n tra ln a

Prezes NR A adw. Zdzisław Czesze j- 
ko został powołany na członka Komite
tu redakcyjnego miesięcznika „Orzecz
nictwo Sądów Polskich i Komisji Ar
bitrażowych”.

*

Prezes Sądu Najwyższego Ludowej 
Republiki Węgier zaprosił adwokaturę 
polską do udziału w Międzynarodowym 
Kongresie Prawa Karnego Państw So
cjalistycznych. Kongres odbędzie się we 
wrześniu br. Naczelna Rada Adwoka
cka przyjęła zaproszenie.

Rada Adwokacka w Opolu oraz Ko
legium Adwokatów Okręgu Poczdam

(NRD) podpisały specjalne porozumie
nie o współpracy.

*

W dniu 15 marca br. Klub Publicy
stów Społeczno-Prawnych Stowarzysze
nia Dziennikarzy Polskich zorganizował 
w Ministerstwie Sprawiedliwości spot
kanie poświęcone omówieniu proble
mów nadzoru sądowego, wykonania 
kary, skarg i zażaleń oraz współpracy 
z prasą. Dyrektorzy odpowiednich de
partamentów fachowych zreferowali 
poszczególne grupy zagadnień, podając 
wiele interesujących danych statystycz
nych i wniosków z nich wypływają
cych. Na pytania odpowiedział Mini
ster Sprawiedliwości prof. dr W. Be- 
rutowicz.

2.
M ięd zy n a ro d o w a k o n fe ren c ja  a d w o k a ck a  w W iedniu

Staraniem  Rady Adwokackiej 
w  W iedniu zwołana została w lu 
tym  br. europejska konferencja 
przedstaw icieli organizacji adwo
kackich. Poza adw okatam i austria

ckimi (z dziekanem Rady W iedeń
skiej drem  W alterem  Schupichem  
na czele) udział wzięli przedsta
wiciele organizacji adwokackich z 
następujących krajów : Anglii,
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Belgii, Czechosłowacji, Francji, 
Holandii, Jugosławii, L iechten
steinu, Luksem burga, Niemiec Za
chodnich, Polski i Szw ajcarii.1

Pierwszego lutego rozpoczęły 
się obrady w  dużej sali konferen
cyjnej W iedeńskiej R ady Adwo
kackiej. Przewodniczył obradom 
dziekan d r W alter Schuppich.

W czasie obrad omawiane były 
między innym i następujące zagad
nienia: 1

1) powołanie b iura europej
skich organizacji adwoka
ckich z siedzibą w W iedniu 
celem uspraw nienia w ym ia
ny  doświadczeń między 
adw okatam i całej Europy;

2) ujednolicenie przepisów 
określających upraw nienia 
zawodowe adwokatów (cho
dzi tu  przede wszystkim  o 
im m unitet adwokacki, praw o 
do zachowania tajem nicy za
wodowej oraz o tzw. etykę 
zawodową);

3) w ym iana tekstów  oraz publi
kacji dotyczących w ykony
w ania zawodu adwokackiego;

4) ułatw ienie organizowania 
p rak tyk  zawodowych dla 
aplikantów  z innych krajów.

W czasie obrad zdecydowana 
większość uczestników wypowie
działa się przeciwko koncepcji 
tw orzenia stow arzyszenia adwo
katu r europejskich. Natomiast 
wszyscy opowiedzieli się za orga
nizowaniem dorocznych stałych 
konferencji adwokackich w W ied
niu, w czasie k tórych dochodziło
by do swobodnej w ym iany do
świadczeń zawodowych. Położenie 
W iednia predestynuje w łaśnie to 
m iasto do zajęcia się organizowa
niem  takich spotkań. Biuro Rady 
Adwokackiej w W iedniu zajmie i

się zbieraniem  dokum entacji 
adwokackiej oraz w ym ianą kore
spondencji m iędzy poszczególnymi 
krajam i europejskim i.

Uznano, że celowe będzie doko
nyw anie system atycznej w ym iany 
czasopism prawniczych, lite ra tu ry  
praw niczej oraz spisów adwoka
tów. Realizując ten  postulat dele
gacja polska wręczyła drowi 
Schuppichowi nasz kom entarz do 
ustro ju  adw okatury, teksty  ko
deksu etyki adwokackiej (w tłu 
maczeniu niemieckim), m onografię 
dotyczącą roli pełnomocnika w po
stępow aniu cywilnym , kom entarz 
do postępowania dyscyplinarnego 
oraz bieżące num ery  miesięcznika 
„Palestra”. W iedeńscy koledzy 
byli zaskoczeni wysokim  pozio
m em  naszej legislacji zawodowej 
oraz wręczonych im  kom entarzy. 
Okazało się też, że „P alestra” jest 
właściwie jedynym  pismem adwo
kackim  w Europie publikującym  
opracowania dotyczące nie tylko 
zawodu adwokackiego, ale także 
ogólnej problem atyki prawniczej. 
Zwrócił na to uwagę dziekan dr 
Schuppich w swym inauguracy j
nym  przem ówieniu.

P rzy  tej okazij m ożna było 
stwierdzić, że przedstaw iciele ad
w okatur zachodnich nie są, jak 
dotychczas, należycie zorientow a
ni w spraw ie wysokiej pozycji oraz 
dorobku adw okatury  polskiej. Do- 
brze się więc stało, że w tej kw e
stii można było wiele wyjaśnić 
w czasie wiedeńskiego spotkania. 
Pełna jednak inform acja możliwa 
jest tylko przy utrzym yw aniu  s ta 
łych kontaktów  m iędzynarodo
wych oraz dzięki w ysyłaniu za 
granicę opracowań książkowych 
i bieżących num erów  „Palestry” .

Następnego dnia odbyła się se
i  W sk ła d  d e leg ac ji p o lsk ie j w chodzili adw . Z dzisław  C zeszejko i adw . d r  Z dzisław  K rze

m ińsk i.
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sja  naukow a zorganizowana przez 
adw okaturę austriacką. Tem atem  
sesji był problem  alim entacji dzie
ci. W czterech refera tach  wygło
szonych przez austriackich adwo
katów omówiono w szystkie teore
tyczne i praktyczne aspekty  tego 
zagadnienia. W ypowiadano się ka
tegorycznie za koniecznością peł
nego rów noupraw nienia dzieci ze 
związków pozamałżeńskich z dzie
ćmi pochodzącymi z m ałżeństwa.

W sesji tej wziął m iędzy inny
mi udział m inister spraw iedliw o
ści Broda (były adw okat w iedeń
ski), k tó ry  wygłosił przem ówienie 
obrazujące zam ierzenia resortu  
sprawiedliwości. W czasie tego 
przem ówienia m inister Broda, w i
tając przybyłe na sesję delegacje 
zagraniczne, serdecznie pozdrowił 
delegacje państw  socjalistycznych.

M iłym akcentem  był również 
fakt, że przedstaw iciel burm istrza

W iednia w  swym przem ówieniu 
skierował słowa pow itania pod 
adresem  delegacji polskiej, pod
kreślając ze szczególnym zadowo
leniem  fak t nawiązania bliższych 
kontaktów  między adw okaturą 
austriacką a  adw okaturą polską.

Należy w tym  m iejscu stw ier
dzić, że koledzy austriaccy w yka
zywali dużo zainteresow ania 
ustro jem  adw okatury w Polsce. 
Zaproponowano nam  wym ianę pu
blikacji na ten tem at. Serdeczna 
zaś atm osfera, jaką nam  stw orzo
no, w ydaje się wskazywać na to, 
że ta  współpraca ma pełne szanse 
powodzenia na przyszłość.

Na zakończenie pobytu delega
cja polska została przy jęta  przez 
■ambasadora PRL Lesława W ojty- 
gę oraz przez pierwszego sekreta
rza Mieczysława Ziemskiego.

Z . K .

3.

W izyta

W dniach od 23 do 26 lutego 
1973 r. przebyw ała w  Polsce na 
zaproszenie Prezydium  Naczelnej 
Rady Adwokackiej pięcioosobowa 
delegacja adw okatury francuskiej. 
Na czele delegacji sta ł dziekan 
Rady Adwokackiej w Paryżu adw. 
B ernard Lasserre, a ponadto w 
skład delegacji wchodzili: M argu
eritte  Lasserre, m ałżonka dzieka
na, będąca również adwokatką, 
oraz trzech m łodych adwokatów 
paryskich: adw. A lain Fricaudet, 
adw. S tefan Guilloteau i adw. 
Filip Lefevre.

Zgodnie z istniejącym  między 
adw okaturą Polski a  adw okaturą 
Francji porozum ieniem  dokony

w ana jest stała wym iana delegacji 
obu stron, przy  czym celem p rzy
świecającym  tej w ym ianie jest 
omówienie doświadczeń zawodo
wych i zagadnień z zakresu praw a 
porównawczego, m ających duże 
znaczenie dla praktyki.

Tym  razem  zostało zorganizo
wane sem inarium  polsko-francus
kie dla omówienia problem atyki 
praw nej związanej z w ypadkam i 
drogowymi w trzech płaszczyz
nach: karnej, cywilnej i ubezpie
czeniowej. Problem atyka ta, co
raz bardziej ak tualna dla p rak ty 
ki praw niczej wobec stale rozw i
jającej się tu rystyk i zm otoryzo
wanej, stanow iła zarazem ciekawy


