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wo poruszyli problemy, które dotychczas stanowiły tabu. Krytyczna ana
liza aktualnego stanu i perspektyw daje wszechstronny obraz proble
mów, które nurtują adwokaturę radziecką na etapie przebudowy życia 
społecznego, politycznego i gospodarczego.

dr Ryszard A. Stefański

Naczelna HaUa AU woltach a

A. UCHWAŁY NACZELNEJ BADY ADWOKACKIEJ

1.

UCHWAŁA NR 4/IV/87

Naczelnej Rady Adwokackiej 
z dnia 24 października 1987 r. 

w sprawie obchodów 70-lecia niepodległej 
adwokatury polskiej w 1988 r.

§ 1
W dniu 24 grudnia 1988 roku minie 70 lat od dnia 24 grudnia 

1918 roku, w którym Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał 
dekret o Tymczasowym Statucie Palestry Państwa Polskiego, 
tworzący podstawę prawną działalności adwokatury polskiej 
w odrodzonej Ojczyźnie.

§ 2

Dla upamiętnienia i godnego uczczenia 70. rocznicy niepodleg
łej adwokatury Naczelna Rada Adwokacka u c h w a l a :
1) zorganizować w 1988 roku w Warszawie uroczystą akademię,
2) wydać księgę pamiątkową niepodległej adwokatury polskiej,
3) wybić medal pamiątkowy dla uczczenia 70. rocznicy jej dzia

łalności.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Naczelnej Rady 
Adwokackiej.
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2.

UCHWAŁA NR 3/IV/87 
Naczelnej Rady Adwokackiej 
z dnia 25 października 1987 r. 

w sprawie opłat za czynności adwokackie

Naczelna Rada Adwokacka, po przeanalizowaniu swojego sta
nowiska wyrażonego w uchwale z dnia 28 marca 1987 r. w spra
wie opłat za czynności adwokackie, p o s t a n o w i ł a :

ze względu na istotne zmiany w życiu gospodarczym kraju 
związane z realizacją II etapu reformy gospodarczej — przed
stawić Ministrowi Sprawiedliwości n a s t ę p u j ą c e  s t a n o 
w i s k o  w tej kwestii.
Przyjęte przez Naczelną Radę Adwokacką na posiedzeniu ple

narnym w dniu 28 marca 1987 r. zasady zmian przepisów doty
czących opłat za czynności adwokackie są obecnie nieaktualne. 
Tego rodzaju pogląd wynika z faktu ogłoszenia zasad II etapu re
formy gospodarczej. Według ogłoszonych zasad II etap reformy 
gospodarczej będzie się charakteryzował znaczną niezależnością 
podmiotów gospodarczych, samofinansowaniem tych podmiotów. 
Sytuacja ta spowoduje, zwłaszcza w pierwszym okresie, znaczny 
ruch cen. Zespoły adwokackie nie działają w próżni, niewątpliwie 
zostaną dotknięte wszystkimi skutkami wynikającymi z II etapu 
reformy gospodarczej. W szczególności ruchy cen spowodują zna
czny wzrost kosztów zespołów adwokackich. Wskazany wyżej 
wzrost kosztów zespołów jest w chwili obecnej nie do ustalenia. 
Konsekwencją tej sytuacji musi być nowe spojrzenie na zasady 
opłat za czynności adwokackie.

Podstawową zasadą powinna być zasada umowności przy 
uwzględnieniu wyjątków w sprawach: ze stosunku pracy 
i ubezpieczeń społecznych, opiekuńczych, alimentacyjnych 
i o ustalenie ojcostwa w zakresie zastępstwa osoby dochodzą
cej tych roszczeń.

Wydanie przepisów w sprawie opłat za czynności adwokackie 
według obecnie obowiązujących zasad spowoduje, że przepisy te 
z jednej strony będą w rażącej sprzeczności z zasadami funkcjo
nowania rynku w II etapie reformy, a z drugiej strony, ze wzglę
du na spodziewany ruch cen, już od samego początku będą nie
aktualne, gdyż nie będą miały żadnego odniesienia do nowych cen.


