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zabytków kultury chińskiej w Pekinie: cesarskiego pałacu zimowego i pa
łacu letniego oraz obejrzenie wielkiego muru chińskiego.

Delegacja polska złożyła wizytę ambasadorowi PRL w Pekinie Zbig
niewowi Dembowskiemu. W czasie całego pobytu cennych informacji i 
pomocy udzielał delegacji radca ambasady PRL w Pekinie, dobry znawca 
kultury języka i stosunków chińskich Ksawery Burski.

adw. Zbigniew Czerski

3.

Wizyta u prezesa Zachodnioberlińskiej Izby Adwokackiej

W dniu 12 lipca 1988 r. złożyłem wizytę prezesowi Zachodnioberliń
skiej Izby Adwokackiej — adwokatowi i notariuszowi Jürgenowi Bo r c -  
kowi .

Wizyta, którą zorganizował i w której uczestniczył również dr Klaus 
Jiirgen Kuss ,  pracownik naukowy Uniwersytetu Zachodnioberlińskie- 
go, specjalista z zakresu prawa państw socjalistycznych, miała charakter 
roboczy.

W ciągu przeszło dwugodzinnych rozmów, które odbyły się w kancela
rii adwokata Jiirgena Borcka przy Bleibtreustrasse 15/16 w Berlinie Za
chodnim, zapoznano się wzajemnie z zasadami organizacji adwokatury w 
Polsce i w Berlinie Zachodnim. Omówiono również możliwość nawiązania 
bliższych kontaktów zawodowych i koleżeńskich pomiędzy adwokaturą 
polską a adwokaturą zachodnioberlińską.

W czasie rozmów dr Klaus Jürgen Kuss zwrócił uwagę, że kontakty 
pomiędzy obiema adwokaturami mogą się okazać w najbliższym czasie 
bardzo pożyteczne, a nawet konieczne, ze względu na spodziewane za- 
chodnioberlińskie inwestycje hotelarsko-turystyczne na polskim Wybrzeżu 
(Senat Berlina Zachodniego żywo zainteresowany jest takimi inwestycjami 
ze względu na ograniczone możliwości wypoczynku mieszkańców Berlina 
Zachodniego na morskim wybrzeżu NRD I RFN).

Należy podkreślić, że biorący udział w rozmowach dr Klauss Jürgen 
Kuss (żonaty z Polką), autor pracy pt. „Socjalistyczne prawo gospodarcze 
pomiędzy przebudową a bezwładem” (rozdział tej pracy pt. „Podstawy 
prawne zachodnich inwestycji w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” 
przekazał mi dr Kuss z prośbą o ewentualne przetłumaczenie na język 
polski i opublikowanie w „Palestrze”), jest również autorem bardzo cie
kawego artykułu pts „Adwokatura w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, 
opublikowanego w nrze 1/1988 czasopisma „Recht in Ost und West”, 
poświęconego wewnątrzniemieckim problemom prawnym oraz zagadnie
niom prawnoporównawczym.

Pragnę dodać, że dr Kuss utrzymuje również ożywione kontakty na
ukowe z wieloma uniwersytetami w Polsce, z Trybunałem Konstytucyj
nym, z Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również z Biurem Rze
cznika Praw Obywatelskich.
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Na zakończenie rozmów, które przebiegały w atmosferze przyjaźni oraz 
wzajemnego zainteresowania i zrozumienia, prezes Jürgen Borek wyraził 
zadowolenie z faktu, że został uczyniony pierwszy krok na drodze do na
wiązania bliższych kontaktów pomiędzy obiema adwokaturami, oddalo
nymi od siebie 'zaledwie o 70 kilometrów.

adw. J. Krzaczek

4.

S p r a w o z d a n i e

z pobytu delegacji adwokatury polskiej w Moskwie 
na międzynarodowym Seminarium International Bar Association 

i Stowarzyszenia Prawników ZSRR

W dniach od 4 do 9 czerwca 1988 r. przebywała w Moskwie — na za
proszenie Stowarzyszenia Prawników ZSRR — delegacja adwokatury pol
skiej w składzie: Prezes NRA adw. dr Kazimierz Łojewski, dziekan ORA 
w Warszawie adw. Maciej Dubois i członek Prezydium NRA adw. Mie
czysław Frelich.

W dniu 5 czerwca 1988 r. nastąpiło otwarcie Seminarium. Ceremonii 
otwarcia przewodniczył Prezes IBA Rup Shankardass. Ze strony prawni
ków radzieckich przywitał przybyłych gości Aleksander Sunharew, Proku
rator Generalny ZSRR, b. Minister Sprawiedliwości Rosyjskiej Fed. Re- 
publ. Radzieckiej, pełniący funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia 
Prawników Radzieckich.

W dniach 6 i 7 czerwca 1988 r. odbyły się posiedzenia robocze, w któ
rych brała udział delegacja polska.

Seminarium miało na celu przedstawienie poglądów adwokatury zrze
szonej w IBA oraz poglądów prawników ZSRR na tematy prawa mię
dzynarodowego z zakresu praw publicznych i prawa prywatnego ze 
szczególnym uwzględnieniem praw człowieka.

Należy podkreślić szeroki udział w seminarium wybitnych przedstawi
cieli świata prawniczego różnych narodów. Prawników radzieckich repre
zentowali m.in. prof. N. Bogusławski, prof. Bliszenko, prof. Iwanow i 
prof. Rozumow.

W dniu 7 czerwca br. delegacja polska została przyjęta przez Prezy
dium Moskiewskiej Rady Adwokackiej, gdzie wymieniono poglądy na te
maty spraw samorządowych.

W dniu 8 czerwca br. odbyło się spotkanie Moskiewskiej Rady Adwo
kackiej z delegacjami IBA. Uczestników spotkania zapoznano z pracą 
adwokatury ZSRR oraz z organizacją samorządu adwokackiego. Na spot
kaniu tym adwokatura moskiewska złożyła na ręce Przewodniczącego IBA 
Shankardassa memoriał o przyjęcie do IBA.

Delegacja adwokatury polskiej złożyła także wizytę w Ambasadzie PRL 
w Moskwie, gdzie została przyjęta przez ambasadora Włodzimierza Na- 
torfa.


