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I. KRONIKA CENTRALNA
1.
Adw. A. Elbanowski członkiem Trybunału Stanu
Uchwałą Sejmu PRL z dnia 6 lipca
1882 r. adw. Andrzej Elbanowski, czło
nek Iziby poznańskiej, został powołany
do składu Trybunału Stenu. Nominat
jest członkiem
Zarządu
Polskiego
Związku Ka to 1idko-Społecznego.
Pełny skład osobowy Trybunału Sta

nu podała
prasa codzienna w dniu 7
9
lipca br.
Należy też nadmienić, że przewod
niczącym Sejmowej Komisji Odpowie
dzialności Konstytucyjnej został adw.
dr Zdzisław Cze.szejiko-Sochacki, czło
nek NiRA.

2.
Konferencja w Weissenbach
W dniach od J do 6 czerwca 1982 r.
delegacja Prezydium NRA wzięła udział w konferencji naukowej środo
wisk prawniczych Austrii, zorganizo
wanej przez adw okaturę ' austriacką
przy współudziale Zrzeszenia Sędziów
i Prokuratorów oraz Austriackiego Sto
warzyszenia Penitencjarnego.
Konferencja odbyła się w Weissen
bach w Górnej Austrii.
Tematyka konferencji obejmowała
zagadnienia związane z wymiarem kary
oraz z systemem kar stosowanych za
m iast kary pozbawienia wolności, a
także zagadnienia sądownictwa dla niele tn ch .
Zarówno wygłaszane referaty jak
i dyskusja charakteryzowały się wysok';n oozbm em i wzbudzały wielkie
z i'er.m owanie. Konferencja miała na
0
opracowanie tez, które posłużą
w.-’yczne. do nowych opracowań
'•’•’’ikscyjnych w praw e austriackim
1 bieżącej zmiany praktyki w orzecz
nictwie sądów.
W ypada zauważyć, że inicjatyw a od
bywania tego rodzaju konferencji (a w
A ustrii są one organizowane co roku)
jeęt .cennym przykładem właściwej

współpracy
wszystkich
środowisk
prawniczych w procesie stosowania
i tworzenia prawa.
W tegorocznej konferencji brali udział m.in.: Minister Sprawiedliwości
Związkowej Republiki Austrii, Prezes
Sądu Najwyższego Republiki Związko
wej, Prezes Naczelnej Rady Adwokac
kiej Austrii, liczni prezesi sądów k ra
jowych, sędziowie, prokuratorzy, adwo
kaci, a także wybitni przedstawiciele
świata nauki Austrii, RFN i Węgier.
Poza delegacją polską reprezentow a
ni byli praw nicy zachodnioniemieccy,
węgierscy i włoscy.
Delegacja polska spotkała się z nad
zwyczaj serdecznym przyjęciem, świad
czącym wymownie o przyjaznych sto
sunkach między środowiskami praw ni
czymi A ustrii i Polski. Członkowie
delegacji polskiej, zabierając głos w
dyskusji, przedstawili istniejące u nas
rozwiązania problemów związanych z
tem atyką konferencji. Wystąpienia te
wywarły duże zainteresowanie i. spot
kały się z bardzo przychylnym przy
jęciem przez uczestników konferencji.
W czasie konferencji Prezes Naczel
nej Rady Adwokackiej A ustrii dr Wal
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te r Schuppich przekazał Prezesowi
iNRA prof. drowi hab. K. Buchale czek
na 12 000 szylingów, stanowiący uzu
pełnienie kwoty przekazanej dotych
czas jako pomoc adw okatury austriac
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kiej dla adwokatów polskich: em ery
tów i rencistów oraz wdów i sierot
po adwokatach.
adw. Jerzy Biejat

II. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH
Izba

białostocka

Dnia 24 kw ietnia br. z inicjatywy
Rady Adwokackiej w Białymstoku od
była się w Zespole Adwokackim Nr 1
w Białymstoku narada kierowników
zespołów i ich zastępców oraz człon
ków Zespołu W izytatorów. Ponadto udział w naradzie wzięli I sekretarz
PO P PZPR oraz prezesi kół Stron
nictwa Ludowego i Stronnictw a Demo
kratycznego.
Zebranie zagaił dziekan adw. Irene
usz Boliński, który poruszył na wstępie
problemy, jakie będą omawiane na na
radzie, zwłaszcza w św ietle obowiązu
jącego stanu wojennego. Jako problem
podstawowy wysuwa się tu sprawa
kadencyjności Rady. Wybory do nowej
Rady według obecnie obowiązującej
ustaw y miały się odbyć już w miesią
cu kwietniu br., ale wobec wprowadze
nia stanu wojennego i wniesienia pod
obrady Sejmu nowego projektu usta
wy o ustroju adw okatury kadencja
obecnej Rady musi być automatycznie
przedłużona. Ponadto dziekan poruszył
kw estię stosowania nowych przepisów
o taksie adwokackiej, która powinna
być elastycznie stosowana ze względu
na w arunki ekonomiczne, w jakich ży
jemy, oraz sytuację m aterialną klienta.
Omówił również kwestie dotyczące
pracy zawodowej oraz poinformował
zebranych o bieżących pracach Rady.
Sprawozdanie z posiedzenia NRA w
Warszawie, które odbyło się w dniach
3—4 kwietnia br., złożył wicedziekan
adw. Witold Powichrowski, mówiąc
m.in. o tym, że w spraw ie przedłuże
nia kadencji rad adwokackich została

wprowadzona do § 9 regulam inu tego
rodzaju zmiana, iż zwyczajne zebrania
delegatów m ają się odbyć do dnia 31.
X II.1982 r. W ten sposób została zale
galizowana dalsza działalność organów
adw okatury wybranych na okres trzy
letni na poprzednich zebraniach dele
gatów. Na powyższym posiedzeniu
NRA zwrócone! też uwagę na uspra
wnienie postępowania dyscyplinarnego,
a zwłaszcza na przestrzeganie przepi
sów form alnych przy załatwianiu posz
czególnych spraw z" obowiązkiem za
chowania term inów przewidzianych do
ich załatwiania, co w niejednym wy
padku może doprowadzić do likwidacji
sporów, jakie często zdarzają się m ię
dzy klientam i a adwokatami na tle
wykonywania przez tych ostatnich
swych obowiązków zawodowych. Wy
sunięto także postulat obniżenia kosz
tów zespołów, które w skali krajow ej
przeciętnie wynoszą 45.1%
Z kolei odbyła się dyskusja, w któ
rej głos zabierało szereg adwokatów.
Adw. Stanisław Krasowski z Łomży
wypowiedział się negatywnie w spra
wie projektow anej w nowej ustawie
granicy wieku wykonywania zawodu
do 70 roku życia, co jest sprzeczne z
długotrwałą tradycją w tym zawodzie,
albowiem adwokata można było skre
ślić z listy tylko na skutek upadku
sił fizycznych, stwierdzonego przez ko
misję do spraw inwalidztwa. Ponadto
granica ta wyłączyłaby z wykonywania
zawodu wielu doświadczonych i cenio
nych adwokatów, cieszących się zaufa
niem, społeczeństwa. Mówca zwrócił

