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O D  R E D A K C J I

Od dłuższego czasu wśród adwokatury nurtowała myśł stwo

rzenia własnego pisma, które byłoby wyrfizem potrzeb zawodu 
i odtwarzało jego sytuację.

Naczelna Rada Adwokacka wielokrotnie rozważała możliwość 
takiego wydawnictwa. Tendencje te znalazły ostatecznie swój 
wyraz w uchwale plenarnego posiedzenia N.R.A. z  dnia 22 paź
dziernika 1955 r.

Minister Sprawiedliwości wyraził zgodę na wydawanie biu
letynu.

Biuletyn ukazywać się będzie co kwartał. Na łamach jego 
znajdą się oficjalne enuncjacje władz naczelnych i Naczelnej 
Rady Adwokackiej jako zasadnicze wytyczne wykonywania za

wodu, a ponadto — publikacje z  zakresu zagadnień interesują
cych adwokaturę.

Tętno naszego życia spdłeczno-prawniczego -jest tak różnora
kie, a problematyka nurtująca nasze prawnictwo tak bogata 
i zmienna, że nasuwa się wprost konieczność wyodrębnienia 
spraw dotyczących bezpośrednio adwokatury i wykonywania  
zawodu adwokackiego.

Mówią o nas i piszą coraz częściej.

Stwarza to atmosferę lepszego zrozumienia roli adwokatury 

w wymiarze sprawiedliwości i wzbogaca o szczególnie istotny 
element pogląd na praworządność socjalistyczną.



Ten poważny zwrot na lepsze sprzyja również — jak sądzić 

należy — inicjatywie specjalnego wydawnictwa.

Biuletyn Naczelnej Rady Adwokackiej powinien się stać 
wedle intencji zespołu redakcyjnego przeglądem zajęć zawodo
wych adwokatury oraz odbiciem je j postawy społecznej w no

w ej rzeczywistości.

Praca adwokata, pojęta twórczo zarówno w  zespole jak i na 
stanowisku radcy prawnego, wymaga najlepszych wartości w ie

dzy i charakteru. W tym  celu musimy podjąć walkę z własnymi 
błędami i spaczeniami oraz wzmóc w ysiłek w  dążeniu do w yż
szego poziomu zawodowo-etycznego i moralnego naszej pracy.

Biuletyn N.R.A. jako podstawowe zadanie stawia walkę o za
pewnienie adwokaturze jak najlepszych warunków w ykonyw a

nia odpowiedzialnych obowiązków i zdobycie dla niej zaszczyt

nego stanowiska wśród innych twórczych zawodów.

Od Was, Koledzy, zależy realizacja zamierzeń Redakcji Biu
letynu. Liczym y na Waszą pomoc i współpracę.


