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■  Przerwane prace
Rozwiązanie parlamentu przez Prezydenta RP odkłada na czas 

bliżej nieokreślony uchwalenie ustawy nowelizującej -  Prawo o ad
wokaturze, ustawę o radcach prawnych i inne towarzyszące akty 
prawne.

Prawidłowo ukształtowana problematyka pomocy prawnej wzma
cnia bezpieczeństwo obrotu prawnego stanowiącego istotny składnik 
bezpieczeństwa ogółu obywateli i państwa. W inna się również 
przyczyniać do budowy autorytetu sądownictwa, jako trzeciej siły 
w państwie. Byłoby dobrze, aby o tej prawdzie pamiętał w pierwszej 
kolejności przyszły parlament.

Aktualnie, zarówno oba samorządy, adwokacki oraz radcowski, 
jak  i sądy winny w większym stopniu niż dotychczas wykorzystywać 
obowiązujące procedury, dzięki którym należałoby przynajmniej 
z postępowań sądowych eliminować osoby nieuprawnione do świad
czenia pomocy prawnej.

Zgodnie z zapowiedzią w numerze 3-4 „Palestry” kilka zdań
0 przeszłości związanej z pracami legislacyjnymi.

Na posiedzeniu podkomisji sejmowej w dniu 14 kwietnia 1993 r. 
oba samorządy zaprezentowały swoje stanowiska co do zakresu 
nowelizacji art. 4 ustawy o radcach prawnych. W toku tego 
posiedzenia poseł Aleksander Bentkowski przedstawił własny pro
jekt oparty na kryteriach podmiotowych a nie przedmiotowych. 
Przedstawiciele samorządów radców prawnych poinformowali, że 
Krajowa Rada Radców Prawnych nie akceptuje rozwiązań propono
wanych przez posła Aleksandra Bentkowskiego.

Wobec zgłoszonego formalnie nowego projektu podkomisja sej
mowa zwróciła się do obu samorządów o powołanie wspólnej 
komisji, która przedstawiłaby stanowisko samorządu adwokackiego
1 radcowskiego co do projektu zarówno posła Aleksandra Bentkows
kiego, jak i innych propozycji.

W miesiącu kwietniu i maju br. doszło do trzykrotnego spotkania 
prezesów obu samorządów oraz do czterech spotkań w szerszym 
gronie. Na spotkaniach tych poddano analizie wszystkie przed-
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stawione propozycje oraz omówiono perspektywy współpracy obu 
samorządów. Naczelną Radę Adwokacką w spotkaniach tych obok 
prezesa NRA, adw. Macieja Bednarkiewicza, reprezentowali ad
wokaci: Czesław Jaworski, Aleksander Kiwerski i Wiesław Szczepiń- 
ski. Dziekan ORA w Warszawie, adw. Andrzej Rościszewski, 
zrezygnował z pracy w komisji legislacyjnej NRA.

Czesław Jaw orski
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