
Od Redakcji
Palestra 7/11(71), 1-2

1963



PALESTRA ORGAN NACZELNE; 
RADY ADWOKACKIEJ

NR 11 (71) ROK VII
L I STOPAD 1 9 6 3

O d  R e d a k c j i

W dniu 6 listopada 1963 roku Wiceminister Sprawiedliwości Kazimierz 
Zawadzki wręczył zaproszonym do Ministerstwa Sprawiedliwości człon
kom Prezydium Wydziału Wykonawczego projekt ustawy o ustroju ad
wokatury wraz z informacją, że został on przedstawiony Rządowi i po
winien w najbliższym czasie wpłynąć do Sejmu.

W numerze ■#■/'$ „Palestry” z tar. zamieściliśmy uchwałą Naczelnej Ra
dy Adwokackiej powziętą na posiedzeniu plenarnym w dniach 24/25 ma
ja 1963 roku w związku z opracowanym przez Ministerstwo Sprawiedli
wości projektem ustawy o ustroju adwokatury. Uchwały tej nie powta
rzamy ze względu na to, że wobec uwzględnienia przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości niektórych postulatów wysuniętych prze2 plenum Na
czelnej Rady Adwokackiej stała się ona w pewnych punktach nieaktualna.

Przedstawiony Rządowi przez Ministra Sprawiedliwości projekt usta
w y zawiera w szczególności następujące najważniejsze postanowienia od
biegające od poprzednich dwóch wersji projektu, które były przedmio
tem szeregu uchwał organów adwokatury:

1) Projekt przewiduje osobiste wykonywanie przez Ministra Sprawie
dliwości nadzoru nad adwokaturą, przy czym może on tu działać przy 
pomocy powołanych w tym celu organów lub wyznaczonych przez siebie 
osób (art. 12 ust. 1 projektu).

2) Członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej nie będący dziekanami 
nie będą mianowani, lecz wybierani przez dziekanów (art. 60 projektu).

3) Wyższa Komisja Dyscyplinarna i Komisja Rewizyjna Naczelnej 
Rady Adwokackiej będą powoływane w drodze wyborów przez plenum 
Naczelnej Rady Adwokackiej (art. 61 projektu).1

4) Od uchwały rady adwdkackiej skreślającej adwokata z listy z po
wodu braku rękojmi wykonywania zawodu zgodnie z zadaniami adwoka
tury w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (art. 88 ust. 1 pkt 8 projektu) 
przysługiwać będzie zainteresowanemu adwokatowi odwołanie do Sądu 
Najwyższego (art. 90 ust. 1), od uchwały zaś rady adwokackiej odma
wiającej skreślenia z listy adwokatów zarówno Minister Sprawiedliwości, 
jak i Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej będą mogli wnieść w ciągu 
30 dni od daty otrzymania uchwały wraz z aktami osobowymi adwokata

i  K w e s t ia  t a  b u d z i ła  w ą tp l iw o ś c i  w s k u te k  u m ie s z c z e n ia  p r z e p is u  w  n ie o d p o w ie d n im  m ie js c u .
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odwołanie do Sądu Najwyższego' (art. 90 ust. 2). Sąd Najwyższy będzie 
w tym wypadku rozpoznawał sprawą w trybie, w jakim rozpoznaje re
wizje nadzwyczajne od prawomocnych wyroków dyscyplinarnych (art. 90 
ust. 3 oraz art. 113 projektu).

5) Zasady i tryb opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ma 
określić rozporządzenie Rady Ministrów (art. 117).

6) Rozporządzenie Rady Ministrów ma okreśCić również: zasady i tryb 
zaliczania niektórych okresów do okresów pracy w zespołach adwokac
kich przy ustalaniu uprawnień emerytalnych, szczególne wypadki przy
znawania świadczeń emerytalnych adwokatom, kórzy nie nabyli upraw
nień do tych świadczeń, oraz wysokość tych świadczeń (art. 117 ust. 3 
projektu). . . . .

7) Uprawnienia dyscyplinarne kierownika zesipołu projekt ogranicza 
do udzielenia członkowi zespołu ostrzeżenia (art. 33).

W pozostałych kwestiach poruszonych w powołanej uchwale plenum 
Naczelnej Rady Adwokackiej projekt na ogół zmian nie zawiera.

Jako novum w projekcie należy wymienić przepis airt. 79, w myśl 
którego w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy będzie mógł 
brać udział tylko ten adwokat, który przez okres co najmniej sześciu lat 
jest adwokatem.

Przepis zakazujący łączenia z wykonywaniem zawodu stanowiska rad
cy prawnego (art. 80 ust. 1 pkt 4 projektu) oraz przepis ograniczający 
łączenie wykonywania zawodu z zajmowaniem stanowiska radcy praw
nego najdalej do dnia 31 grudnia 1963 r. (art. 123 ust. 1) zostały w pro
jekcie utrzymane.

Jednocześnie z projektem ustawy o ustroju adwokatury został dorę
czony przedstawicielom Prezydium Wydziału Wykonawczego projekt roz
porządzenia Ministra Sprawiedliwości o zespołach adwokack;ch.

Omówienie tego tak bardzo ważnego dla spraw bytowych naszej 
adwokatury projektu łączn:e z wiążącymi się z nim odpowiednimi prze
pisami projektu ustawy zmuszeni jesteśmy odłożyć do następnego nu
meru „Palestry”.

Natomiast niżej zamieszczamy uchwałę Wydziału Wykonawczego ź dn. 
9 sierpnia 1963 r. oraz uchwałę plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady 
Adwokackiej z dnia 26 października 1963 roku. Plenum to, wobec prze
prowadzonej na posiedzeniu plenarnym w dniach 24/25 maja 1963 roku 
szczegółowej dyskusji nad projektem ustawy i kwestiami ustrojowymi 
adwokatury, tym razem było poświęcone główn'e sprawom bytowym, 
adwokatury. Przebieg dyskusji podamy w następnym numerze „Pa
lestry”.


