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Prócz prezydium  organem  Federacji jest plenum , k tóre składa się 
z jednakow ej liczby przedstaw icieli wszystkich izb. Do zakresu działania 
plenum  należy rozpatryw anie spraw  m ających znaczenie dla wszystkich 
izb oraz dla całości adw okatury Jugosławii. Plenum  zbiera się na podsta
wie decyzji Prezydium  Federacji lub na żądanie co najm niej trzech izb- 
-członkiń.

Federacja ulega rozwiązaniu na podstawie decyzji co najm niej połowy 
izb-członkiń.

Federacja jako dobrowolna organizacja izb została utw orzona dopiero 
25 czerwca 1972 r. Do tego czasu działała jako obowiązkowa organizacja 
izb od 1930 r.

Ten krótki przegląd s tru k tu ry  organizacyjnej i rozwoju adw okatury 
jugosłowiańskiej w ykazuje stały rozwój i coraz pełniejszą afirm ację ad
w okatury  jako części składowej, nierozerw alnie związanej z ustrojem  
praw no-państw ow ym  Jugosławii.

W arto podać, że adw okatura jugosłowiańska jest członkiem M iędzyna
rodowej Unii Adwokatów od chwili jej założenia, że w ciągu przeszło 
czterdziestu lat brała żywy udział w pracach M iędzynarodowej Unii Ad
wokatów, czego najlepszym  dowodem jest fakt, że p iątym  z kolei jej 
prezesem był adwokat jugosłowiański, że Kongres Adwokatów Unii Mię
dzynarodowej odbył się w Jugosław ii w 1933 roku, a później kilkakrotnie 
odbywały się w Jugosławii posiedzenia Biura i Rady Międzynarodowej 
Unii Adwokatów. Również obecnie Jugosławia ma swego przedstawiciela 
we władzach M iędzynarodowej Unii, jednym  bowiem z jej wiceprezesów 
jest adw okat jugosłowiański.

(Tłum. Halina Kalita)

2.

II Konferencja Adw okatury Czeskie j

W pierw szym  i drugim  zeszycie z r. 1972 kw artaln ika adw okatury 
czeskiej i słowackiej „Biulletin advokacie”, k tó ry  stanowi kontynuację 
czasopisma „Zpravy advokacie”, opublikowane zostało obszerne spra
wozdanie z II Konferencji Adw okatury Czeskiej, jaka się odbyła w 
Pradze w dniach 7 i 8 grudnia 1971 roku.

M ateriały tej konferencji, przedstaw ione z konieczności w skrócie, 
refe ra ty  przedstaw icieli C entrali A dw okatury Czeskiej obrazujące mi
niony okres 20-lecia nowej adw okatury, wypowiedzi w dyskusji oraz 
uchw ały końcowe mogą być interesującym  m ateriałem  porównawczym  
dla polskiego czytelnika. Można postawić tezę, że okres od r. 1952 do 
r. 1972 wykazuje dla obu adw okatur, tj. czeskiej i polskiej, wiele analogii 
w zakresie ich rozwoju, ich instytucji, ich pozytywów i negatyw ów  tego 
czasu, jak również w zakresie program u, jaki zakreślają sobie na przysz
łość adw okatury  obu bratnich  krajów.

W w ystąpieniu w prowadzającym  sekretarz Centrali A dw okatury Czes
kiej d r P  a c a k stw ierdził, że 20 lat funkcjonowania nowej adw okatury 
czeskiej i słowackiej udowodniło, iż adw okatura, jako gw arant praw o
rządności i istotny czynnik kształtow ania zasad socjalistycznego współ
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życia oraz gruntow ania świadomości praw nej społeczeństwa, zdobyła 
sobie należytą pozycję i uznanie. W niosek ten nie jest bynajm niej tru iz
mem. Trzeba było dużego wysiłku ze strony postępowej adw okatury, aby 
nie tylko wywalczyć niezbędny dla niej au tory tet, ale i przeobrazić św ia
domość adwokatów oraz stworzyć w arunki do wychowania nowej gene
racji adwokackiej.

Pierw sza ustaw a o ustro ju  adw okatury czechosłowackiej (obecnie wyo
drębniono organizacyjnie adw okaturę czeską i adw okaturę słowacką) 
weszła w  życie 1.1.1949 r. W m yśl przepisów tej ustaw y adwokaci mogli 
wykonywać swoje obowiązki w zrzeszeniach. Form alnie zatem powiązano 
adwokatów w zespoły, ale pracę w ykonyw ali oni nadal w swoich kance
lariach. Liczba adwokatów w tym  okresie znacznie zmalała bądź przez 
adm inistracyjne skreślanie z listy adwokackiej, bądź przez posunięcia 
w eryfikacyjne. Niemniej jednak datę 1.1.1949 r. można uznać za początek 
uspołecznienia adw okatury  czechosłowackiej.

Okres początkowy zaznaczył się specyficznym ustosunkowaniem  się 
do zadań i roli adw okatury. W świadomości niektórych państw ow ych 
i politycznych instancji pow stał naw et pogląd, że adw okatura w  w arun 
kach ustro ju  socjalistycznego jest kapitalistycznym  przeżytkiem , dla 
którego w istocie nie ma m iejsca w  państw ie socjalistycznym.

Ustawą z 1951 r. powołano do życia poradnie adwokackie jako adwokac
kie kolektyw y zawodowe, m ające osobowość praw ną. Nadzór nad funk
cjonowaniem  poradni sprawować m iała — według założeń ustaw y — 
C entrala poradni adwokackich. Ustawa ta  w zasadzie ukształtow ała obec
ne form y w ykonyw ania zawodu: stw orzyła dwustopniową dem okratyczną 
organizację adw okatury, zapewniła ekonomiczne podstaw y działalności 
adwokatów, zakreśliła granice i określiła form y nadzoru ze strony w łaś
ciwego m inisterstw a.

Okres od 1951 r. do 1955 r. można nazwać okresem okrzepnięcia nowej 
form y w ykonyw ania zawodu adwokata. Mimo jednak takich zasadniczych 
zmian nie podążała za nim i świadomość organów urzędowych i społecz
nych. „Nie godziło się o spraw ach adwokatów ani pisać w prasie, ani 
mówić w rad iu” .

Takie nastaw ienie opóźniało — rzecz jasna — praw idłow y rozwój 
adw okatury. Dopływ młodego narybku wyraźnie się zmniejszył, ówczesne 
zarobki adwokatów, w  porów naniu z zarobkami innych zawodów praw ni
czych, były żenująco niskie. W ielu adwokatów zaczęło patrzeć scep
tycznie na" perpektyw y adw okatury, ale było sporo i takich, k tórzy  nie
złomnie w ykonyw ali swoje obowiązki zawodowe i organizacyjne w prze
konaniu, że adw okatura sama dopracuje się należnej jej pozycji i zyska 
wysoki au to ry tet, a błędne przekonania ulegną zmianie.

Organa kierownicze adw okatury czechosłowackiej m iały świadomość 
tego, że nie w ystarczy tu  sama praca zawodowa, że jedynie polityczna 
aktyw ność adw okatury  w połączeniu z sum ienną pracą każdego adwo
ka ta  przyniesie spodziewane rezultaty . Położono nacisk na szkolenie 
polityczne i zawodowe oraz na wychowanie m łodych kadr, zwłaszcza zaś 
na pogłębianie kolektywności działania poradni.

Ten rzetelny  wysiłek adw okatury czechosłowackiej w latach 1956— 
1958 przyniósł spodziewane owoce: odbudowano au to ry tet adw okatury. 
Konieczne w arunki do tej pozytyw nej zmiany stw orzyły uchw ały XI

8 — P a les tr a
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Zjazdu Kom unistycznej P artii Czechosłowacji z 1958 r., uchw ały KC 
KPCz z grudnia 1960 r. o um acnianiu socjalistycznego prawa, uchwały 
XII Zjazdu KPCz, uchwały Prezydium  KC KPCz dotyczące roli prawa, 
praworządności i świadomości praw nej społeczeństwa czechosłowackiego. 
W realizacji zadań w dziedzinie um acniania praw a i pogłębiania świa
domości praw nej społeczeństwa, nakreślonych tym i dokum entam i, po
ważną rolę miała odegrać właśnie adw okatura. U gruntow anie praw  oby
w atelskich, wprowadzenie nowych insty tucji praw a karnego w aspekcie 
gw arancji obywatelskich, rozszerzenie upraw nień obrony w toku śledz
tw a — oto dziedziny, w których m iała działać adw okatura w  ram ach 
socjalistycznego ustro ju  państwowego i społecznego.

Drugim  czynnikiem, k tó ry  wzmocnił w ydatnie pozycję adw okatury, 
było sięgnięcie do bogatych doświadczeń zawodowych i um iejętności 
adw okatury  w dziele tworzenia praw a. Delegaci adw okatury, m ający 
opinię w ybitnych specjalistów w danych dziedzinach praw a, włączani 
byli do prac legislacyjnych w komisjach praw nych M inisterstw a Spra
wiedliwości, Zgromadzenia Narodowego i in. Ten udział adwokatów 
w opracowywaniu projektów  ustaw  był niem ały. Kom entarze adwo
kackie, reprezentujące wysoki poziom wiedzy praw niczej, ogłaszane były 
w czasopiśmie „Zpravy advokacie” .

Dr Pacak w swoim referacie wskazał także na znaczenie, jakie dla 
kształtow ania nowego poglądu na adw okaturę od roku 1963 miał bez
pośredni kontakt p arty jny  między adw okaturą czechosłowacką a Komi
tetem  C entralnym  KPCz. Do tego czasu bezpośredni nadzór adm ini
stracyjny, a także polityczny nad adw okaturą spraw ow any był tylko 
przez M inisterstw o Sprawiedliwości. Od roku 1963 w posiedzeniach 
kierow nictw a C entrali A dw okatury Czechosłowackiej (obecnie: Czeskiej 
i Słowackiej) uczestniczy pracow nik KC KPCz, delegat zaś Centrali 
stał się członkiem kom isji praw nej KC KPCz.

Problem y adw okatury, jej położenie i perspektyw y rozwojowe zna
lazły się z czasem na porządku dziennym  kolegium  M inisterstw a Spra
wiedliwości (którego członkiem był także przewodniczący Centrali 
A dw okatury Czechosłowackiej), kom isji praw nej Zgromadzenia Narodo
wego i komisji praw nej KC KPCz. Wiosną 1960 r. zreform owano organi
zację adw okatury  przez utw orzenie okręgowych zrzeszeń, k tóre przejęły 
na siebie przeważną część adm inistracyjnych obowiązków poradni w  dzie
dzinie organizacyjnej i kadrow ej, przez co zrzeszenia te stały  się ważnym  
ogniwem centralizm u dem okratycznego w  adw okaturze. Zaletą tej re 
form y było również to, że umożliwiła ona włączenie adw okatury w 
działalność okręgowych ogniw państw owych i party jnych , natom iast 
podstawowa kom órka zawodowa, tj. poradnia, zwolniona została od nad
m iaru  obowiązków adm inistracyjnych.

Adw okatura jako organizacja zawodowa miała wówczas przed sobą 
trudne  zadanie. S tały spadek liczby czynnych adwokatów, znikomy 
dopływ nowych kadr oraz nie rozwiązane spraw y bytowe — oto przy
kładow o biorąc kilka z podstawowych bolączek tego czasu. Dopiero 
w  roku 1965 udało się zanotować pewną poprawę: zaham owano spadek 
liczby adwokatów i uzyskano zwiększenie lim itu  aplikantów  adwokac
kich. Ale mimo to sytuacja w dziedzinie kadrow ej jest nadal trudna.

K onferencja adw okatury mogła już stw ierdzić w  roku 1967 w  swej



N r 1 (181) II Konferencja adwokatury czeskiej 115

uchwale, że podjęto szereg konkretnych kroków dla umożliwienia adwo
katurze zwiększenia aktywności i dla ugruntow ania jej pozycji w pań
stwie i społeczeństwie oraz że skonstatowano pozytyw ne wyniki w dzie
dzinie przestrzegania praw a i w świadomości praw nej obywateli. Nie
przew idziany rozwój wypadków po styczniu 1968 r. u trudnił jednak 
pełną realizację tego program u. Godne jest zaznaczenia — stw ierdził 
adw. d r Pacak — że ze strony adwokatów nigdzie nie doszło do ataków 
na działaczy KPCz i że nie podniosły się głosy przeciwko nowej organi
zacji adw okatury. Przełom , jaki się dokonał w minionych 20 latach 
w świadomości ogółu adwokatów, zaznaczył się wyraźnie w tych tru d 
nych dniach. Pojedyncze w ystąpienia związane z w ydarzeniam i sierp
niowymi 1968 roku ograniczyły się do prezentow ania indywidualnych 
poglądów. Z uchwał organów adw okatury czeskiej i słowackiej z lat 
1970— 1971 w ynika jednoznacznie poparcie dla nowego kierownictwa 
party jnego oraz włączenie się adw okatury do akcji konsolidującej spo
łeczeństwo czeskie i słowackie wokół KPCz.

Dwadzieścia ostatnich lat przyniosło adw okaturze czechosłowackiej w i
doczną pozycję w społeczności adwokackiej obozu socjalizmu. Palestra  
czeska była pierwsza, k tó ra  zorganizowała międzynarodowe sem inarium  
na tem at „Pozycja czechosłowackiej adw okatury w społeczeństwie so
cjalistycznym ”. Sem inarium  to, propagujące osiągnięcia socjalistycznego 
porządku prawnego, umożliwiło wym ianę doświadczeń między adwoka
tam i krajów  socjalistycznych. W sem inarium  wzięły udział delegacje: 
radziecka, węgierska, bułgarska, polska, NRD oraz goście-adwokaci człon
kowie p a rtii kom unistycznych z Francji, A ustrii i Grecji. Sem inarium  
przyczyniło się także do spopularyzowania w państw ach kapitalistycz
nych socjalistycznych doświadczeń w budowaniu porządku prawnego.

Było to pierwsze, szerokie zetknięcie się socjalistycznych adw okatur 
i pierw szy krok na drodze do organizowania takich spotkań z w zajem 
ną w ym ianą doświadczeń. Za sukces poczytuje sobie adw okatura cze
chosłowacka tę  cenną inicjatywę, przy jętą  entuzjastycznie przez adwo
ka tu ry  w szystkich krajów  socjalistycznych. Pokłosiem sem inarium  był 
bezpośredni kontakt z adw okaturą radziecką i węgierską, z tą  też za
w arto  porozum ienie o stałej wym ianie doświadczeń i publikacji. W roku
1970 odwiedziła CSRS liczna delegacja adw okatury WRL, a w roku
1971 — PRL.

W ypowiedzi uczestników sem inarium  oraz przedstawicieli adm inistra
cji czechosłowackiej jednolicie w yrażały życzenia, żeby spotkania takie 
odbywały się we wszystkich krajach  socjalistycznych oraz żeby na w ar
sztat swój wzięły zagadnienia politycznego, fachowego i etycznego p rzy 
gotowania adwokata do w ykonyw ania zawodu w krajach  socjalistycz
nych.

Kończąc dr Pacak oświadczył: „Na minione 20 lat adw okatury w Cze
chosłow acji można spojrzeć z dumą: starsi — z racji wkładu, jaki w nie
śli dla przeobrażenia adw okatury w duchu socjalistycznych reform; mło- 
dzi^ k tórzy nie znają początkowych trudności — z powodu pełnego w łą
czenia się w nu rt przemian. W ielkie uznanie należy się też pracow ni
kom  adm inistracyjnym  adw okatury, którzy sum ienną pracą przyczynili 
się do jej osiągnięć. Choć nie bez trudności, potknięć i niedostatków ■—
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adw okatura czechosłowacka budowała konsekwentnie swój obecny 
kształt, odpowiadający wymaganiom socjalistycznego budow nictw a” .

W dyskusji delegaci na II Konferencję A dw okatury Czeskiej 
poruszyli szereg zagadnień, nieobcych i naszej, polskiej adwokaturze. Jak  
się wydaje, nadal centralnym  problem em  czeskiej adw okatury  jest przy
gotowanie nowych kadr. W prawdzie w w arunkach rozwojowych adwo
ka tu ry  polskiej po roku 1950 nie odnotowano widocznego kryzysu kadro
wego, niem niej jednak był czas, kiedy zainteresowanie młodzieży za
wodem adwokackim nieco przygasło, a poza tym  nadal dopływ kadr 
nie zapewnia mimo to pełnowartościowego odmłodzenia adw okatury  
w PRL. Czescy koledzy, przebrnąw szy przez wszystkie trudności, mogą 
stwierdzić, że adw okatura stała się znów zawodem, k tó ry  może dać peł
ną satysfakcję osobistą, a stosunki pracownicze w poradniach nabrały  
walorów socjalistycznego współżycia i współdziałania.

In teresujące było wystąpienie adw. dr A. S u l c o  v e  j, k tóra starała 
się odpowiedzieć na pytanie: jak, patrząc oczyma kobiety, ocenić można 
minione 20 lat?, co kobietę-adw okata w  CSRS „cieszy” a co „sm uci”? 
Do poradni adwokackich w stąpiły  kobiety w atm osferze tw ardego rów 
noupraw nienia, a więc z wym aganiem  pełnego fachowego i politycznego 
przygotowania oraz zarobienia na siebie. Nie było to  łatwe. Adw okat 
w swoim kontakcie z klientem  zdany jest w istocie wyłącznie na siebie, 
na swoją wiedzę, doświadczenie i um iejętność postępow ania z ludźm i. 
To praw da, że o wyszkolenie adwokata troszczą się wszystkie organa 
adw okatury, ale swoją pozycję, swój osobisty prestiż wypracować można 
jedynie przez tw ardą, rzetelną pracę. Dla kobiet droga ta jest jeszcze 
dłuższa i trudniejsza. Trudniejsza dlatego, że przypada zwykle na okres 
życia, w k tórym  i w jej świecie osobistym mnożą się obowiązki, a po
łączenie ich nie jest łatwe. Doświadczenie codzienne uczy, jak tw arde 
bywa równoupraw nienie w trudnym  zawodzie adwokackim. Dopiero 
w okresie późniejszym zawód adwokata staje się dla kobiety jej w łasnym , 
a czynnik kobiecy dla adw okatury — pożądany i cenny. W rodzone zalety 
kobiece (pracowitość, upór, w yobraźnia uczuciowa, wrażliwość) mogą być 
rozwijane z pożytkiem  w adwokaturze, natom iast inne, raczej niepozy
tyw ne właściwości na tu ry  kobiecej mogą być skutecznie szlifowane w co
dziennym  obcowaniu z kolegam i-adwokatam i. N ieustanna konfrontacja 
własnych trosk z troskam i innych pozwala z właściwych pozycji spoj
rzeć na bliskich i chroni skutecznie przed zawrotem  głowy od sukcesów 
(nb. w  żadnym  innym  zawodzie sukcesy tak nie p rzep lata ją  się z k lęska
mi jak w  zawodzie adwokackim). „Ale — powiedziała dr A. Sulcova — 
najw ięcej cenię sobie to, że w yrobiłam  w sobie poczucie hum oru. Zdrowy 
hum or — oto środek, k tó ry  ułatw ia przebrnięcie przez codzienne zm art
w ienia i kłopoty zawodowe. Bez niego adwokat obejść się nie może. Na 
szczęście, adwokaci okazują duże poczucie hum oru i pom agają nam  w i
dzieć nasze kobiece tragedie we właściwych w ym iarach” .

Dla kobiet w  adw okaturze jest pracy dużo. 30% ogółu spraw  to roz
wody, spraw y opiekuńcze i poradnictw o rodzinne, gdzie jedną ze stron 
jest zawsze kobieta, i to zwykle w trudnej sytuacji życiowej. Często 
potrzebuje bardziej pomocy ludzkiej aniżeli praw nej, tego zaś oczekiwać 
może jedynie od kobiety. W dziedzinie praw a karnego szczególną uw agę 
poświęca się sprawom  przestępczości młodzieży. A tu  kobieta jest w y
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jątkowo predestynow ana do świadczenia właściwej pomocy praw nej. 
To samo odnosi się do spraw  z zakresu praw a pracy.

Przed 20 laty  w poradniach praskich' pracowało 20 kobiet, obecnie 
zaś brakuje w adw okaturze w CSRS całej generacji kobiet-adwokatów. 
84 kobiety w całej adw okaturze — to zaledwie 14% jej składu osobo
wego; nieco więcej jest apłikantek, bo 34%. Z 84 adwokatów-kobiet 
tylko 4 czynne są w organach adw okatury. Należałoby sobie życzyć, 
aby do adw okatury czeskiej napłynęło więcej aktyw nych, chętnych do 
działalności organizacyjnej prawniczek.

Wypowiedź d r Sulcovej była szczera i jest godna analizy. Interesujące 
byłoby wiedzieć, jaki jest obecny stan w tej dziedzinie w adw okaturze 
polskiej.

W dyskusji prezentow ano jeszcze poglądy na kwestię specjalizacji, 
wysuwając ciekawy postulat, aby specjalistów przygotowywać już od 
chwili aplikacji ze zwróceniem szczególnej uwagi na znajomość co n a j
mniej 2 języków obcych. Inni dyskutanci zajmowali się procesami roz
wojowymi adw okatury  w CSRS w m inionym  20-leciu.

W drugim  dniu obrad (8 grudnia 1971 r.) sprawozdanie z działalności 
Rady C entrali Czeskiej A dw okatury wygłosił jej przewodniczący adw. 
d r Z. H r a z d i r a .  Zajął się on specyfiką drogi rozwojowej adw okatury 
w  CSRS w przeszłości oraz jej zadaniami na przyszłość.

W roku 1967 przedstaw iono Kom itetowi Centralnem u KPCz, M inister
stw u Sprawiedliwości CSRS i Zgromadzeniu Narodowemu „Referat
0 społecznej funkcji, problem ach i perspektyw ach adw okatury czecho
słow ackiej”. Specyfiką pracy adwokata jest to, że przeważnie w ystępuje 
on w obronie p raw  jednostki. Stąd łatwo ześliznąć się na manowce nie- 
m arksistowskiego pojmowania roli i znaczenia tej jednostki ze szkodą 
dla społeczeństwa. W okresie kryzysu 1968 r. adw okatura ustrzegła się 
od tego niebezpieczeństwa. Nie doszło do w ystąpień antysocjalistycz
nych ani antyradzieckich.

W drugiej połowie 1969 r., po krótkim  okresie „samoobrony interesów  
adw okatury”, rozpoczął się proces jej konsolidacji. Zainicjowano prace 
nad dogłębnym zbadaniem przyczyn kryzysu w latach m inionych w ad
wokaturze, powzięto szereg uchwał w sprawie doskonalenia pracy zawo
dowej, ideowo-politycznej, dokonano też ważnych posunięć w  zakresie 
zagadnień bytowych. Na początku 1970 r. zorganizowano z pomocą lek
tora KC KPCz sem inarium  dla wytypow anych adwokatów na tem at: 
„Zagadnienia proletariackiego internacjonalizm u oraz polityczne aspekty 
nowelizacji praw a sądowego”. Wyszkolono tam  nowy aktyw  lektorski 
adw okatury, co umożliwiło podjęcie powszechnego szkolenia adwokatów
1 aplikantów  adwokackich.

Szybkie przezwyciężenie objawów kryzysow ych było możliwe dzięki 
temu, że w adw okaturze uznawana była kierownicza rola partii. Obecna 
II Konferencja A dw okatury zamyka definityw nie tzw. okres kryzysow y 
(1968— 1969). Podyktowana konkretnym i potrzebami, polityka kadrowa 
adw okatury  czechosłowackiej doprowadziła do pewnej stabilizacji. W cią
gu ostatnich 5 lat udało się zapobiec stałem u spadkowi liczby czynnych 
adwokatów, co było tak charakterystyczne dla poprzedniego okresu. 
Obecnie zawód adwokata w CSRS w ykonują 594 osoby. W najbliż
szym czasie kobiety-adwokaci stanowić będą 15— 17% ogółu adwo
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katów . Przeciętna wieku adwokatów jednak stale wzrasta. W roku 1969 
wynosiła ona 51 lat, obecnie 52 lata. Adwokatów w wieku do lat 30 
jest 6,6%, 30— 40 lat — 12,8%; 40—50 lat — 20,6%, 50—60 lat — 31,7%, 
przeszło 60 la t — 28,8%. Wiek adwokatów czynnych organizacyjnie 
w adwokaturze odpowiada mniej więcej powyższym liczbom. Niestety, 
nie ma działaczy organizacyjnych spośród m łodych adwokatów. Z liczby 
120 kierowników poradni i członków okręgowych zrzeszeń adwokackich 
tylko 3 adwokatów liczy mniej niż 40 lat. Trzeba będzie podjąć energicz
ne kroki zaradcze, aby kadra aktyw u organizacyjnego uległa odmło
dzeniu.

.lak realizowana jest kierownicza rola partii w adw okaturze czeskiej? 
Otóż 19% adwokatów należy do KPCz; są to na ogół adwokaci starsi 
wiekiem. Różnie kształtu je się odsetek party jnych  adwokatów w okrę
gach. Konieczne są tu  odpowiednie działania, aby w miejscowościach, 
gdzie liczba adwokatów członków partii jest mała, zwiększyć szeregi 
party jne  w  adwokaturze.

Centrala A dw okatury opracowała na najbliższy okres program  kad
rowy zaw ierający następujące punkty:

1) zakończenie czynności w eryfikacyjnych,
2) zwiększenie odpowiedzialności za pracę z kadram i,
3) wprowadzenie planowej polityki kadrow ej i wzmocnienie cen

tralnego kierowania tym  działem,
4) wzmocnienie składu partyjnego,
5) wzmożenie rekru tacji zdolnych kandydatek i kandydatów  oraz 

przysposabianie ich do pracy organizacyjnej,
6) stw orzenie rezerw y kadrow ej dla pracy kierowniczej,
7) opracowanie nowej uchwały dotyczącej pracy kadrow ej z w pro

wadzeniem  stałej periodycznej oceny postaw y adwokatów 
i pracow ników adm inistracyjnych,

8) zwrócenie większej uwagi na szkolenie polityczne i zawodowe 
oraz kontrola w yników tego szkolenia,

9) opracowanie p lanu podnoszenia kw alifikacji kadry  kierow ni
czej.

Za najw ażniejszy środek w polityce kadrow ej uznano szkolenie. Za
sadniczymi tem atam i szkolenia były aktualne problem y proletariackiego 
internacjonalizm u i kierownicza rola partii. W latach 1970— 1971 podjęte 
zostały w każdym  okręgu wykonawcze uchwały szkoleniowe oraz prze
prowadzono szkolenie m etodą samokształceniową z udziałem  konsultan
tów. Trzeba — zakłada program  szkolenia — przezwyciężyć pokutujący 
gdzieniegdzie pogląd, jakoby szkolenie niezawodowe odwodziło od za
sadniczych zadań adw okatury. Jedynie ten adwokat — powiedział d r Hra- 
zdira — sprosta wym aganiom  doby socjalizmu, k tó ry  wykaże się wyso
kim stopniem ogólnego, politycznego i zawodowego wykształcenia. Cen
tra la  będzie interesować się żywo i stale realizacją tego postulatu, ale 
praktyczne szkolenie będzie mieć form ę zróżnicowaną. Najwięcej uwagi 
trzeba będzie poświęcić aplikantom  i adwokatom  młodym, przy  czym 
zasadnicze obowiązki w tym  względzie spoczywają na kierow nikach po
radni i na patronach.

Praca społeczna jest oczywistą powinnością adwokata, a pogłębianie 
świadomości praw nej obywateli jednym  z najw ażniejszych jego zadań.
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Swoimi praw niczym i um iejętnościam i, zdolnościami organizacyjnym i 
i doświadczeniami mogą adwokaci przynieść wiele pożytku organizacjom  
społecznym. Szczególnie mogą oni być pomocni radom  narodow ym  i ich 
działaczom.

Centrala A dw okatury Czeskiej prowadzi badania nad problem am i le
gislacyjnym i i zagadnieniam i orzecznictwa, zajm uje się też etyką adwo
kacką jako odrębnym  tem atem . Za najw ażniejszy przedm iot badań uważa 
się wątpliwości i kwestie, jakie nasuw a p rak tyka  adwokacka. Dla popu
laryzacji prac sekcji badawczej oraz ożywienia studiów otwiera swoje 
łam y „Biuletyn adw okatury” oraz „Inform acje C entrali A dw okatury 
Czeskiej”.

Interesujące są dane co do popytu na pomoc praw ną, jakie podał dr 
Hrazdira. W Czechosłowacji notuje się stały wzrost popytu na usługi 
adwokackie. Jeśli określić je na ziemiach czeskich w roku 1965 na 100, 
to w  roku 1966 było ich 121, w  1967 r. — 144, w 1968 r — 176, a w 
1970 r. — 221. Trend podobny u trzym uje się w roku 1971.

Obciążenie adwokatów pracą jest duże. Pracują, nieraz ze szkodą dla 
zdrowia, wieczorami i w dni wolne od pracy. W ywiera to ujem ny w pływ  
na poziom tej pracy. Zjawisko pogarszania się jakości świadczonej po
mocy praw nej nie jest następstw em  jakiegoś wygodnictwa czy ru tyn ia r- 
stwa, ale przede wszystkim  powierzchowności i nie dość aktyw nego 
zangaźowania się w  problem atykę sprawy, nie dość wnikliwego i inwen- 
cyjnego potraktow ania zagadnienia, zbyt luźnego kontaktu  ze stroną; tu 
jest rzeczywiście wiele jeszcze do zdrobienia w adwokaturze.

Popraw a jakości usług adwokackich nie jest tylko spraw ą zawodu, za
interesow ane jest nią całe społeczeństwo, i to przede wszystkim  ono. 
Przeciążenie adwokatów zajęciam i zawodowymi ze szkodą dla ich zdro
wia i kw alifikacji nie da się w  CSRS na dłuższą m etę tolerować. Pew ną 
pomocą mogą być techniczne uspraw nienia pracy adwokackiej, lepsza 
organizacja tej pracy itp. Jedynym  wszakże środkiem  do osiągnięcia 
radykalnej popraw y jest zwiększenie liczby czynnych adwokatów. W sa
mej Moskwie jest ich więcej niż w  całej Czechosłowacji, w  W arszawie 
zaś jest ich tyle co na ziemiach czeskich. Liczba spraw .przypadających  
na jednego adw okata jest w CSRS daleko większa niż w innych krajach. 
Istnieje przeto w Czechosłowacji sprzeczność między sumą zapotrzebo
w ania społecznego na pomoc adwokacką a realną możliwością jej za
spokojenia.

Jak  z tego widać, nasi koledzy czescy m ają podobne, choć nie takie 
same kłopoty. Jak  je rozwiążą i jakie zastosują środki — pokaże n a j
bliższa przyszłość. W arto by poznać bliżej, jak wyglądać będzie rzeczy
wistość adwokacka od strony reform y system u szkoleniowego, rekru tac ji 
narybku adwokackiego i noweli system u wynagradzania.

Centrala A dw okatury Czeskiej widzi ścisły związek między jakością 
pracy adwokata a zasadami etyki, toteż we współdziałaniu z bratn im i 
adw okaturam i krajów  socjalistycznych będzie podejm owała w ysiłki dla 
wypracowania wspólnych zasad etyki adwokata socjalistycznego. Ranga 
tych zasad wzrosłaby niew ątpliw ie, gdyby wprowadzić je jako norm y 
praw ne do ustaw y o ustro ju  adw okatury.

Jakość pracy adwokackiej stanowi jedno z centralnych zagadnień ad
w okatury, dlatego też organa adwokackie powinny poświęcić m u m ak
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sim um  uwagi. N iestety — stw ierdza dr Hrazdira — w ciągu ostatnich 
3 lat na tym  terenie nie zrobiono zbyt wiele.

Co się tyczy obrony w sprawach karnych, to Centrala jest świadoma 
tego. że m ają one szczególne znaczenie w całokształcie prak tyki adwo
kackiej. Często według nich oceniany jest tak adwokat jak i adw okatura. 
W CSRS zaznacza się stały  wzrost obron w spraw ach karnych. W roku 
1969 było ich np. 29,5°/o w stosunku do ogółu spraw , a w roku 1970 
już 47%. Zadania adw okatury  wzrosły m.in. w  w yniku ogłoszenia no
wych ustaw  (o rehabilitacji i in.). Znam ienne jest, że bodźce ekono
miczne w tej sferze prak tyki adwokackiej — dla społeczeństwa chyba 
najw ażniejszej — nie zostały adekwatnie do tego opracowane i w pro
wadzone.

Organa adw okatury powinny się starać o to, aby obrona była wysoko 
kwalifikowana, skuteczna, zwłaszcza zaś dostatecznie wczesna, m iano
wicie już w pierwszych fazach postępowania karnego. Konsekwentna, 
tw arda obrona jest obowiązkiem socjalistycznego obrońcy. Chodzi wszak 
o to, aby obrona realizowana była z pozycji interesu społecznego i so
cjalistycznego porządku praw nego dla dobra strony, ale zarazem przy 
pełnym  poszanowaniu obowiązującego prawa. Kto dąży do własnej 
chwały, nie dbając o cele hum anitarne, jakim  służy socjalistyczna ad
w okatura, ten nie przynosi korzyści ani jej, ani społeczeństwu.

Nieraz nie docenia się politycznego znaczenia spraw  cywilnych. Często 
zwykły obywatel, w  zaufaniu do socjalistycznego państw a i praw a, na 
ogół po raz pierwszy oddaje swoją sprawę do sądu, aby dochodzić 
sprawiedliwości. Rośnie również liczba spraw  pow ierzanych przez orga
nizacje społeczne adwokaturze. Praw o gospodarcze nastręcza sporo p ro 
blemów praktycznych. W działalności adw okatury pokłada się wielkie 
nadzieje na pomoc w uzyskaniu trafnego rozstrzygnięcia i skorzystania 
z rzetelnej pomocy praw nej. Jest to dziedzina wym agająca stałego po
głębiania szerokiego zakresu wiadomości fachowych. Stwierdzić tu jed 
nak trzeba otwarcie, że adwokaci nie m ają dość czasu na wnikliw e 
studia z powodu perm anentnego przeciążenia pracą. Pocieszające jest ty l
ko to, że aplikanci adwokaccy w ykazują dobre przygotowanie cywilis- 
tyczne oraz niem ałą znajomość lite ra tu ry  i orzecznictwa.

C entrala A dw okatury Czeskiej nie przew iduje wprowadzenia specja
lizacji wychodząc z założenia, że w razie potrzeby i tak  poszukuje się 
zazwyczaj oraz znajduje w ybitnych specjalistów, niem niej jednak uważa 
za pożądane przygotowyw anie kadry  o wyszkoleniu specjalistycznym  
spośród młodzieży adwokackiej przez stosowanie stypendiów zagranicz
nych, dostarczanie odpowiedniej lite ra tu ry  oraz przez uczestnictwo w 
sympozjach i kursach kierunkowych. Dotyczy to zwłaszcza praw a prze
mysłowego, którego zasięg jest międzynarodowy.

Na zakończenie d r H razdira zapowiedział nowelizację czeskiej ustaw y 
o ustro ju  adw okatury, gdyż w ym agają tego liczne zadania adw okatury. 
Nie wskazał on jednak zasadniczych kierunków, w  jakich m iałaby iść 
projektow ana nowelizacja.

Przed dyskusją nad w ystąpieniem  przewodniczącego Rady CACz 
dra H razdiry zabrał głos delegat KC KPCz na II K onferencję Adwoka
tu ry  Czeskiej — m inister sprawiedliwości dr J. N e m e c. Powiedział 
on m.in., że przezwyciężono już w  CSRS objawy dezorganizacji, a sam
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proces konsolidacyjny posuwa się naprzód. Dużą rolę w  tym  procesie 
ma do odegrania adw okatura. Uchw ały II K onferencji nie pow inny 
się ograniczyć do spraw  zawodowych, trzeba, aby znalazły w nich odbicie 
tezy i postulaty XIV Zjazdu KPCz.

Jaka jest — mówił dalej m inister — pozycja praw nika w  społeczeń
stwie socjalistycznym? Praw nicy wciągnięci na służbę feudalizm u i ka
pitalizmu nie mieli dobrej opinii u ludu. Praw a stanowione przez lud 
są dla ludu, lecz zna je ten, kto poznał treść i insty tucje praw ne w w y 
niku studiów prawniczych. Znaczenie praw a, k tóre w roku 1945, a zwła
szcza po r. 1948 nie było doceniane, w zrasta. N iestety, w Czechosłowacji 
daje się odczuwać niedobór praw ników . Potrw a jeszcze jakiś czas, zanim 
przygotuje się kadry  praw nicze w  pełni przysposobione do wykonyw ania 
zawodu w społeczeństwie socjalistycznym . Obowiązkiem każdego p raw 
nika jest troszczyć się o to, by praw o było szanowane, a nie obchodzone; 
by spraw y były załatw iane możliwie szybko.

Padły w dyskusji krytyczne głosy pod adresem  statystyki sądowej. 
Jest to dobre narzędzie polityki karnej, ułatw ia bowiem orientację co 
do tendencji przejaw ianej w  orzecznictwie. Nie należy jednak wyciągać 
z niej niedorzecznych wniosków, np. orzekać tak, by zmieścić się w  ko
rzystnych granicach wskaźników statystycznych.

Sugestie przewodniczącego dra H razdiry o potrzebie nowelizacji usta
w y o ustro ju  adw okatury w CSRS są godne uwagi. Co się zaś tyczy 
nadzoru adm inistracyjnego nad funkcjonowaniem  adw okatury, to jeśli 
każdy będzie w ypełniał należycie swoje obowiązki, nadzór ze strony 
m inisterstw a stanie się zbyteczny.

Zaaprobować trzeba projekt, by zasady etyki znalazły się w przepi
sach o ustro ju  adw okatury. K ardynalną zasadą jest, by wśród osiągnięć 
ekonomicznych nie tracić z oczu dbałości o stały, duchowy rozwój czło
wieka i przekształcenie jego świadomości. Odnosi się to także do adwo
katury. W codziennej pracy m usi ona pam iętać o wysokiej randze za
wodu, o niezbędnym  dobrym  przygotow aniu fachowym  — w interesie 
społeczeństwa. Słuszne postulaty  m inisterstw o będzie się starało  zreali
zować w nowej ustaw ie o ustro ju  adw okatury.

W dyskusji nad wystąpieniem  adw. d ra  H razdiry  wzięło udział w ielu 
delegatów na II K onferencję CACz. Ich głosy dotyczyły bądź spraw
0 historycznym  już dziś znaczeniu dla czeskiej adw okatury, bądź też 
spraw  organizacyjno-bytowych.

Według adw. C e r  m a k  a rehabilitacja praw a nie jest spraw ą rychłą. 
Za mało jest adwokatów w CSRS, aby byli wszędzie tam, gdzie są po
trzebni. Ci zaś, k tórzy w ykonują zawód na prowincji, powinni być dob
rze i bieżąco inform ow ani o orzecznictwie.

Sprawa m łodych kadr (adw. B r i a s k y )  i niedostatek obsługi na 
prowincji jest następstw em  braku  w ypracow anej polityki kadrow ej
1 szkoleniowej. Zresztą brak i w  wyszkoleniu ujaw niły  się w rów nym  
stopniu w  szeregach pracow ników adm inistracyjnych adw okatury. W y
stępuje np. brak podstawowej um iejętności, tj. pisania na maszynie. 
Należy postulować, aby każdy adw okat miał do dyspozycji jedną siłę 
adm inistracyjną (obecnie nierzadko 2—3 adwokatów obsługiwanych jest 
przez jednego pracownika). Nowa C entrala powinna się zająć — w in
teresie klienteli — uporządkow aniem  spraw  pracowniczych.
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Adw. dr G r  u m 1 i k  postulował rozszerzenie zakresu inform ow a
nia szeregowych adwokatów o pracy organów adw okatury i zacieśnienie 
kontaktów  bezpośrednich.

Adw. d r T r e s o k l a v y  stwierdził, że między teorią w yrażoną 
w etyce adwokackiej a rzeczywistością panuje rozdźwięk. Należy opraco
wać taki kodeks etyczny, k tó ry  by stw orzył dla nadchodzącej generacji 
adwokackiej realne możliwości przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Adw. dr D o r a ,  w ystępując w  imieniu adw okatury  słowackiej, po
inform ow ał zebranych m.in. o tym, że podjęto studia nad zasadami pol
skiego kodeksu etyki adwokackiej.

Adw. d r D o n  n e r  mówił o zagadnieniach specjalizacji w adwoka
turze. W innych państw ach w zasadzie nie reguluje się praw nie specja
lizacji. Z przyczyn technicznych i ekonomicznych specjaliści-adwokaci 
w państw ach kapitalistycznych łączą się w  zespoły. Ich organizacyjna 
form a zbliżona jest do socjalistycznej.

Adw. dr R i e d 1 przedstaw ił kilka interesujących uwag na tem at 
poziomu pracy adwokata. Najlepszą drogą do uzyskania au to ry tetu  jest 
przestrzeganie zasad etyki i wysoka jakość pracy. Ongiś brak zapotrze
bowania na adwokacką pomoc praw ną sprzyjał demoralizacji wśród ad 
wokatów, obecnie nadm iar spraw  jest równie niebezpieczny dla etyki 
zawodowej. Polski zbiór zasad etyki jest bardzo postępowy i nowoczesny. 
W rozważaniach nad nim  dały się odczuć różne obawy: m aksym alne 
w ym agania m ogłyby ograniczyć niezależność i niezbędną swobodę w y
konyw ania zawodu, natom iast m inim alne ■— doprowadzić do obniżenia 
m orale adw okatury. W Rum unii kodeks etyki obowiązuje od r. 1937, 
w NRD wytyczne w tym  względzie wydano w r. 1957. Ramowe zasady 
etyki opracowało w roku 1956 M iędzynarodowe Zrzeszenie Adwokatów. 
A dw okatura czeska bez własnego zbioru zasad wykonyw ania zawodu 
jest jedną z ostatnich w krajach  obozu socjalizmu. Podjęte zostały 
pierwsze kroki zmierzające do popraw y powyższego stanu rzeczy: przed 
rokiem  zorganizowano mianowicie sem inarium  na tem at etyki adwokac
kiej. Na ankietę obejm ującą 92 pytania nadeszło 1200 odpowiedzi. Św iad
czy to o zainteresowaniu zagadnieniem ze strony praktykujących  adwo
katów. W niedługim  czasie zostanie ogłoszony pro jek t pierwszych tez 
i wniosków opracowany w Centrali A dw okatury  Czeskiej.

Adw. R u z i c k a nawrócił do kryteriów  oceny postaw  adwokackich 
w m inionym  okresie, w szczególności do budzących sprzeciw m ylących 
uproszczeń w spojrzeniu na niedaw ną adw okaturę. Przyjm ow any dawniej 
podział adwokatów na „kułaków ” i „m ałych” oraz przym ierzanie do 
nich ocen klasowych — nie był uzasadniony ani trafny. Wszak niektórzy 
tzw. mali adwokaci byli mniej niechętni stosowaniu niewłaściwych środ
ków procesowych niż ci, którzy prowadzili duże kancelarie. Nie godzi się 
takie określenie jak  „adwokat postępowy” kojarzyć z określeniem  „adwo
kat chudy”. Przecież adwokaci-komuniści w w arunkach kapitalizm u nie 
byli zawsze ani też nie muszą być koniecznie „chudzi” . W istocie ocena, 
kim  jest adwokat, tkw i w czym innym  niż w  obszerności jego agend za
wodowych. Dla przykładu: W I Republice Czechosłowackiej było w sze
regach KPCz — w  porów naniu z innym i zawodami inteligenckim i — 
najw ięcej adwokatów. Może wyglądać wręcz na paradoks, "że podw aliny 
pod nową adw okaturę kładli adwokaci w ykształceni w poprzednim  ukła
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dzie społecznym. Powinno się unikać powierzchownych ocen postaw y 
pojedynczych adwokatów, łatw o bowiem stoczyć się na pozycje dem a
gogiczne. Do spraw y ocen trzeba zabrać się ostro, w interesie nadcho
dzącej generacji adwokackiej.

O roli kierow nika poradni mówił adw. H a v r a n. Dysponując n a j
lepszym rozeznaniem , kierujący poradnią może i powinien troszczyć się
0 podniesienie politycznego i zawodowego poziomu adwokatów. Odgórne 
środki adm inistracyjne dają na ogół nikłe rezultaty. K ierow nik ma być 
dobrym wzorem  dla kolegów; jego postawa i au to ry tet w kolektyw ie 
skutecznie zachęcają do aktywności społecznej. Każdy człowiek — w ed
ług ustaleń psychologii — odczuwa potrzebę społecznych kontaktów , spo
łecznego uznania i społecznego sprawdzenia samego siebie. P raca spo
łeczna zaspokaja tedy przyrodzone potrzeby człowieka. Nie jest wcale 
tak, jakoby jednostka społecznie aktyw na uszczuplała siebie na rzecz 
innych. Adw okat ma być społecznie czynny, leży to w jego w łasnym
1 adw okatury interesie. Dobrze jest, jeśli społeczeństwo zna adw okata 
również jako działacza społecznego. Trzeba, aby kierownik poradni do
kładnie wykonyw ał zalecenia Centrali w  zakresie szkolenia. K ierow nik 
działa wprawdzie na najniższym  szczeblu hierarchii organizacyjnej, ale 
zarazem na najważniejszym , bo styka się bezpośrednio z ludźmi, w których 
powinien wpoić zasadę, że swoje zadania spełnić może adw okatura tylko 
przez swych członków, dobrze politycznie i zawodowo przygotowanych. 
K ryteria  spraw nego udzielania pomocy praw nej przy wyborze na kie
rownika poradni byłyby za wąskie.

Do wypowiedzi adw. H avrana nawiązał adw. dr P i k a ł .  W roku 
1968 akcja szkoleniowa narybku adwokackiego zaznaczyła się pew ną 
stagnacją. A dm inistracyjnie organizowana akcja szkoleniowa młodzieży 
adwokackiej nie wystarczy, jeśli każdy członek kolektywu nie będzie 
się poczuwał do obowiązku stałego, dobrowolnego współdziałania z nią. 
Tak już jest, że m łodych szkoli się w poradniach i tam  nadaje się zasad
niczy kierunek przyszłej pracy zawodowej. Dlatego poradnia jest kuźnią 
kadr adwokackich.

Po dokonaniu w yboru do Centrali A dw okatury Czeskiej (przewodni
czącym Rady Centrali został ponownie adw. dr Z. Hrazdira, w ykonujący 
swój zawód poza Pragą, bo w mieście Hradec Kralove) podjęto (w skró
cie) następujące uchwały:

XIV Zjazd KPCz zamknął okres kryzysu w partii i społeczeństwie 
i uchwalił program  wszechstronnego rozwoju kraju . Zjazd poddał 
analizie żywotne problem y klasy robotniczej, rolników i in teligen
cji oraz wszystkich w arstw  ludu pracującego Czechosłowacji. 
Stwierdził też, że um acnianie socjalistycznego porządku praw nego 
jest obowiązkiem wszystkich organów władzy, organizacji społecz
nych i obywateli. Pożądane jest zatem, aby zagadnienie kształto 
wania świadomości praw nej społeczeństwa znalazło bardziej pocze
sne miejsce wśród spraw  ważnych dla bytu państwowego i spo
łecznego.
Adw okatura jest z mocy ustaw y powołana do tego, aby realizow ała 
ten  program  i pomagała zapobiegać naruszeniom  norm y praw nej. 
Je j zadaniem jest wychowywać obywateli w  duchu poszanowania



124 Prawo za granicą N r 1 (181>

praw a, ochrony własności społecznej, um acniania dyscypliny oby
watelskiej i pracowniczej w  atm osferze szacunku dla współobywa
teli i przestrzegania zasad socjalistycznego współżycia. Zadania 
te wyznaczają odpowiednie miejsce adw okaturze w  system ie orga
nów władzy oraz socjalistycznych i społecznych organizacji. Tylko 
konsekwentną, dobrą i pełną twórczej in icjatyw y pracą potrafi ad
wokat przyczynie się do realizacji program u wytyczonego przez 
XIV Zjazd KPCz w tej niezwykle ważnej dziedzinie.
II K onferencja A dw okatury Czeskiej zaleca więc:
1) W SZYSTKIM ADWOKATOM:

— by swoim zaangażowaniem społecznym i pracą zawodową 
współdziałali zawsze w realizacji program u postępu społecz
nego,

— by przy obronie chronionych przez praw o interesów obywa
teli dbali o umocnienie porządku prawnego,

— by swoimi w ystąpieniam i na niwie zawodowej i społecznej, 
swoją wzorową postaw ą przyczyniali się do pogłębiania św ia
domości praw nej obywateli,

----by wysokim poziomem pracy zawodowej i polityczną dojrza
łością przyczyniali się do um ocnienia au to ry tetu  i znaczenia 
adw okatury,

— by w spraw ach k a r n y c h ,  w których zastosowano areszt, 
zwracali baczną uwagę na zasadność aresztu  tymczasowego, 
by utrzym yw ali rzeczywisty kontak t z tymczasowo areszto
wanym, by swoim aktyw nym  udziałem  w postępow aniu p rzy
gotowawczym przyczyniali się do skrócenia czasu jego trw a 
nia, by znajomością zagadnień gospodarczych i dewizowych 
podnosili orzecznictwo w tych spraw ach na wyższy poziom,

— by w spraw ach c y w i l n y c h ,  rodzinnych, pracowniczych 
i z zakresu praw a rolnego i spółdzielczości rolniczej oraz in
nych przygotowyw ali z w łasnej inicjatyw y praw ną oceną 
spraw y i współdziałali w ten sposób w  szybkim ich zakoń
czeniu,

— by świadcząc pomoc praw ną w ram ach m iędzynarodowych 
kontaktów z zakresu praw a przemysłowego, nadal reprezen
towali wysoki poziom fachowy i stw arzali w arunki do zwięk
szenia udziału praw ników  w rozw iązywaniu zagadnień z te j  
dziedziny,

— by wykonywali uchwały organów adw okatury  sum iennie 
i dokładnie;

2) WSZYSTKIM ORGANOM ADWOKATURY:
■— opracowanie dla adw okatury  w ytycznych do realizacji, w y

pływ ających z uchwał XIV Zjazdu KPCz:
a) w zakresie opieki nad kadram i:

— poświęcenie należytej uw agi pracy kadrow ej, zwłasz
cza w  zakresie doboru, rozmieszczenia, szkolenia i kon
troli kadr w ram ach perspektywicznego planu uwzględ
niającego potrzeby adw okatury,
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— tw orzenie kadry  adwokackiej przede wszystkim  z apli
kantów  wyszkolonych w poradniach adwokackich,

— tw orzenie planowo i z wnikliwą rozwagą rezerw y k a d 
rowej dla obsadzania stanowisk kierowniczych i zastą
pienia obecnej kadry  kierowniczej nie mniej kw alifi
kow anym i adwokatam i,

— zapraw ianie adwokatów-kobiet do obejm owania funk
cji w  organach adw okatury,

— realizowanie program u politycznego i zawodowego 
szkolenia adwokatów i pracowników adm inistracyj
nych i spraw dzanie wyników tego szkolenia,

— dbanie o stałe podnoszenie kwalifikacji kadry  kie
rowniczej w adwokaturze,

— prowadzenie okresowej oceny pracy adwokatów i p ra
cowników adm inistracyjnych pod kątem  realizow ania 
zasad socjalistycznej adw okatury,

b) w zakresie organizacji i kierowania:
— zwiększenie, na wszystkich szczeblach, odpowiedzial

ności organów adw okatury za w ykonyw anie zadań,
-— umocnienie centralnego kierowania w dziedzinie kadr 

i w  gospodarczej działalności,
— zapewnienie skuteczniejszej koordynacji działalności 

w szystkich organów adw okatury z m aksym alną infor
m acją o zamierzeniach i pracach tych organów, po
głębienie bezpośredniego kontaktu  organów adwoka
tu ry  z adw okatam i i pracow nikam i adm inistracyjnym i 
adw okatury,

— umocnienie pozycji kierow nika poradni, od którego za
leży praca kolektywu,

— zabieganie o zwiększenie liczby adwokatów w korela
cji z rozwojem innych zawodów prawniczych,

— stw orzenie w arunków  do ułatw ienia pracy adwokatom  
w poradniach, zwłaszcza przez odpowiednie zaopatrze
nie w  lite ra tu rę  fachową i polityczną, w teksty  ustaw 
i w środki techniczne,

c) w  udzielaniu pomocy praw nej:
— zapewnienie należytej obsługi praw nej w tych dzie

dzinach, k tóre m ają zasadnicze znaczenie dla rozwoju 
socjalistyczego społeczeństwa,

— popieranie specjalizacji tam, gdzie istnieją ku  tem u 
sprzyjające w arunki i bodźce,

—  dbanie o podwyższenie jakości usług adwokackich 
przez organizowanie sem inariów dla adwokatów, orga
nizowanie badań nad konkretnym i problem am i p raw 
nym i oraz publikow anie fachowych rozpraw  na ak tu 
alne i węzłowe tem aty polityczne i praw nicze, zamie
szczanie wytycznych zaleceń i inform acji w  „B iulety
nie A dw okatury” i w  „Inform acjach CACz”,

— kierow anie pracą zmierzającą do w drażania adwoka-
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tów w konsekw entne wypełnianie obowiązków zawo
dowych i przestrzeganie zasad etyki adwokackiej;

3) ZARZĄDOWI CENTRALI:
— by wespół z doświadczonym aktyw em  adwokackim pracow ał 

nad koncepcją nowej ustaw y o ustro ju  adw okatury, k tó ry  
by uwzględniał zmiany w struk tu rze  adw okatury  w CSRS do 
skuteczniejszego kierowania przez organa adw okatury jej 
pracam i i podniesienia na wyższy poziom pomocy praw nej,

— by opracował norm y etyki adwokackiej, w  m iarę możności 
we w spółpracy z adw okaturam i państw  socjalistycznych,

— by we współdziałaniu z adw okaturą słowacką przedstaw ił 
w  opracowaniu podstawowe problem y adw okatury  i zapew
nił koordynację funkcjonowania obu adw okatur,

— by rozwijał nadal kon tak ty  międzynarodowe, zwłaszcza z ad 
w okaturam i krajów  socjalistycznych,

— by dążył do uregulowania i stabilizacji w arunków  m ateria l
nych w adw okaturze (adwokatów i pracowników adm inistra
cyjnych w zakresie uposażeń i świadczeń socjalnych);

4) WSZYSTKIM DELEGATOM NA II KONFERENCJĘ:
— by tezy i rezu lta ty  II K onferencji przenieśli w teren do dnia 

15.1.1972 roku.

Tłumaczył i opracował 
adw. dr H enryk Szczurek


