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RUDOLF SZURA

W  obliczu wyborów do Sejmu

W dniu 19 marca br. w powszechnym głosowaniu wybierzemy Sejm 
VI kadencji. Kampania wyborcza prowadzona przez wszystkie ogniwa 
Frontu Jedności Narodu będzie wyjątkowo krótka, toteż wymagać bę
dzie maksymalnego zaangażowania i wysiłku wszystkich aktywnych sił 
czynnych w ramach Frontu Jedności Narodu. Front ten stwarza sze
rokie pole działania dła wszystkich patriotów, zarówno partyjnych jak 
i bezpartyjnych.

Platformą wyborczą, na której opiera się propagandowa praca działa
czy społecznych, jest wspólna deklaracja wyborcza Frontu Jedności Na
rodu. Przyjmuje ona program uchwalony przez VI Zjazd Polskiej Zjed
noczonej Partii Robotniczej jako wytyczną do „dalszego socjalistycznego 
rozwoju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”. Program ten zmierza do 
szybszego rozwoju i awansu Polski w obozie socjalistycznym i w świę
cie. U jego podstaw leży umocnienie gospodarcze naszej Ojczyzny z jed
noczesną szybszą poprawą warunków życia całego społeczeństwa.

Program ten nie powstał pod wpływem nagłego impulsu. Kształtował 
się i rozwijał w ciągu całego minionego roku, wyrastał z ocen i do
świadczeń społeczeństwa, z konfrontacji założeń polityki partii i rządu 
z możliwościami ich realizacji.

Program uchwalony przez VI Zjazd, będący — jak zaznaczono wy
żej — podstawą deklaracji wyborczej, słusznie został uznany za pro
gram całego narodu. W tworzeniu bowiem tego programu w okresie 
przedzjazdowym brało udział całe społeczeństwo, zgłaszając wnioski, 
uwagi i postulaty.

W tej ogólnonarodowej dyskusji nie brakło również szerokiego aktywu 
adwokackiego. Na omówienie tych spraw samorząd adwokatury poświę
cił jedno ze swych plenarnych posiedzeń Naczelnej Rady Adwokackiej 
oraz obrady wojewódzkich rad adwokackich i szerokiego aktywu. Wnios
ki, jakie na nich zgłoszono, zostały przekazane odpowiednim instancjom 
partyjnym.
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Z programu wzbogaconego ogólnonarodową dyskusją i wnioskami zro
dził się program stanowiący konkretne wytyczne dla nas wszystkich.

Dlatego popieramy wytyczne Zjazdu, gdyż odpowiadają potrzebom 
rozwoju naszej socjalistycznej Ojćzyzny i stanowią konsekwencję dotych
czasowego rozwoju na drodze socjalizmu. Popieramy linię tych prze
obrażeń. Nasz udział w realizacji tego programu powinien być kon
kretnym sprawdzianem naszego zaangażowania w rozwój Ojczyzny, któ
ry będzie kształtował oblicze Polski lat siedemdziesiątych.

Niemała jest waga tych zadań. Ale ich realizacja nie nastąpi samo
rzutnie. Wymagają one aktywnych postaw społecznych i obywatelskich, 
które w realizacji uchwały zjazdowej będą miały bezpośredni wpływ  
na stopień osiągnięć i przebiegu zmian. Upowszechnienie klimatu dobrej 
roboty, zdecydowana walka z przejawami marnotrawstwa i z niegos
podarnością — oto przede wszystkim te czynniki, które warunkują po
myślną realizację naszych wspólnych zamierzeń.

Te właśnie czynniki powinny coraz częściej dochodzić do głosu, świad
czyć o klimacie, który ma ugruntować przekonanie, że polityka odnowy 
jest procesem trwałym i realizowanym konsekwentnie, że otwiera przed 
społeczeństwem wyraźne perspektywy rozwojowe do roku 1975 i na lata 
następne zgodnie z potrzebami i odczuciami ogółu ludzi pracy.

Przed naszym krajem otwiera się większa niż kiedykolwiek szansa 
wykazania, że śmiało wspinamy się po szczeblach ekonomicznego i socjal
nego rozwoju. Miniony rok przyniósł na tej drodze pierwsze widoczne 
wyniki. Pozwala to na optymizm, z jakim wkraczamy w nowy, ważny 
etap w życiu kraju. Mamy do odnotowania niejeden sukces gospodarczy 
i społeczny, choć ciągle jeszcze piętrzą się trudności, które trzeba w nie
małym trudzie przezwyciężać i likwidować.

Wybory nowych posłów, nowego Sejmu mają na celu stworzenie wa
runków skutecznego wcielania w życie wszystkich treści zawartych w 
uchwale zjazdowej. Wymaga to nowej, jakościowo lepszej pracy tego 
najwyższego organu. Jest to niewątpliwie głównym zadaniem stojącym 
obecnie przed całym naszym społeczeństwem.

Już dziś przetwarzamy ten program w czyn. Jesteśmy przekonani, że 
pobudzi on nasze siły, energię i inicjatywę, że potrafi nadać nowy roz
mach życiu i pracy narodu, że uzyskane efekty będą proporcjonalne do 
naszego wysiłku.

Jak stwierdza deklaracja wyborcza FJN, „sprawa siły i rozwoju Polski 
oraz pomyślności każdego jej obywatela jest w rękach wszystkich Pola
ków, zależy od rzetelnej pracy, kwalifikacji, aktywności społecznej i za
angażowania ideowego każdego z nas.”

Ważna rola w tych procesach przypada umacnianiu praworządności, 
a zwłaszcza przygotowywanej reformie systemu prawnego. Prace w tej
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dziedzinie będą się opierać na rozwijaniu i doskonaleniu szerokiej kon
sultacji ze społeczeństwem oraz na ich opiniowaniu przez zespoły fa
chowców. Znajdzie się tu wdzięczne pole pracy dla doświadczonych 
prawników — teoretyków i praktyków. Nie może wśród nich zabrak
nąć głosu adwokatów.

Aktywność, jaką wykazała ogromna większość naszych szeregów w 
okresie przędzjazdowym, nie może osłabnąć w czasie kampanii wybor
czej do Sejmu. Przeciwnie, należy oczekiwać jeszcze głębszego i bardziej 
powszechnego zaangażowania w tej pracy.

Wzrastająca praca społeczna adwokatów, wiedza i doświadczenie, włą
czenie się w nurt życia politycznego wkładają na tę część inteligencji 
polskiej obowiązek podjęcia szerokiej akcji w ramach FJN, popularyza
cji wytycznych VI Zjazdu partii oraz mobilizacji własnego środowiska do 
realizowania przypadających mu zadań.

Przywiązujemy dużą wagę do oczekiwanych nowych, ważnych aktów 
prawnych oraz do uporządkowania systemu prawnego. Nie wolno nam 
jednak zapominać o tym, że w chwili obecnej walka o praworządność, 
o pełne przestrzeganie obowiązującego prawa jest zadaniem podstawo
wym.

Jestem głęboko przekonany, że adwokatura polska zarówno w okre
sie kampanii wyborczej jak i w dniu samych wyborów wykaże pełne 
poparcie dla programu rozwoju naszej Ojczyzny, głosując na listę Frontu 
Jedności Narodu.

JULIUSZ WISŁOCKI

Społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa 
jako jedna z łzw. klauzul generalnych w k.c.

A u to r  a r ty k u łu  om aw ia  sy tu a c je , w  k tó r y c h  in te re s  sp o łeczn o -g o sp o d a rczy  
p rzem a w ia  za  ty m , i e  ścisłe  p rzes trze g a n ie  ja k ie g o ś  p o zy ty w n e g o  przep isu  
praw n eg o  je s t  w y łą c zo n e , i c y tu je  odpoutiedn ie  p rz y k ła d y .

W S T Ę P

Nowy kodeks cywilny wprowadza k ilka  tzw. klauzul generalnych jako przesłan
kę orzeczeń sądowych i arbitrażowych oraz decyzji organów administracji pań


