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Rozszerzenie zakresu zastępstwa adwokackiego

I. Art. 45 ust. 1 ustaw y z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwo
ka tu ry  (Dz. U. z 1957 r. Nr 13, poz. 74) stw ierdza, że dopuszczalność 
zastępstw a adwokackiego przed urzędami i instytucjam i praw a publicz
nego może być wyłączona przez przepisy szczególne. Takim przepisem  
szczególnym był m.i. dotychczasowy art. 239 rozporządzenia P rezyden
ta  Rzeczypospolitej z dnia 22 m arca 1928 r. o ochronie wynalazków, 
wzorów i znaków towarowych w brzm ieniu ustalonym przez art. 16 
ustaw y z dnia 20 grudnia 1949 r. o utworzeniu Kolegium Rzeczników 
Patentow ych (Dz. U. N r 63, poz. 495). W m yśl tego przepisu adwokat 
nie mógł być pełnomocnikiem w spraw ach zgłoszeń wynalazków i wzo
rów użytkowych. W postępowaniu przed Urzędem Patentow ym  adwokat 
mógł być zatem pełnomocnikiem osoby zainteresowanej tylko w spra
wach zgłoszeń wzorów zdobniczych i znaków towarowych.

W stosunku do pierwotnego brzm ienia art. 239 rozporządzenia z dnia 
22 m arca 1928 r., stanowiącego, że pełnomocnikami stron mogą być ad
wokaci bez żadnych ograniczeń na równi z rzecznikami patentow ym i, 
nowelizacja t.ego przepisu w  1949 r. wprowadziła — w związku z utwo
rzeniem  Kolegium Rzeczników Patentow ych — poważne ograniczenie 
dopuszczalności zastępstwa adwokackiego.

Ustawa z dnda 22 m aja 1958 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. 
N r 31, poz. 139) uchyliła ustawę z dnia 20 grudnia 1949 r. o utworzeniu 
Kolegium  Rzeczników Patentowych oraz powróciła do pierwotnego sy
stem u, w którym  udzielanie porad i pomocy tak technicznej, jak  i praw 
nej w spraw ach ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i zdobniczych 
o^az znaków towarowych należy do rzeczników patentow ych wykony
w a jących ten zawód w sposób indywidualny, a nie kolegialnie. Tym 
sąm ym  przestała istnieć przesłanka, k tóra spowodowała w 1949 r. ogra
niczenie zastępstwa adwokackiego. Dlatego też ustawa z dnia 22 m aja
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1958 r. konsekwentnie koryguje teksty  wymienionych niżej przepisów 
rozporządzenia z dnia 22 m arca 1928 r. dotyczących pełnomocników 
stron, przyw racając w pełni dopuszczalność zastępstw a adwokackiego 
przed Urzędem Patentow ym  PRL.

Obecnie odpowiednie przepisy rozporządzenia P rezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i zna
ków towarowych m ają następujące brzmienie:

W części I rozporządzenia — dotyczącej patentów  na wynalazki:
„Art. 36 ust. (1). Zgłoszenie powinno zawierać wniosek o udziele
nie patentu, oznaczenie wynalazku, imię i nazwisko oraz miejsce za
mieszkania zgłaszającego; gdy zgłaszający ma m iejsce zamieszkania 
za granicą, powinien wyznaczyć rzecznika patentowego bądź ad
wokata zamieszkałego na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej jako swego pełnomocnika i upoważnić go przynajm niej do od
bioru wszelkich pism od władz i od osób zainteresowanych, w szcze- 
gólncści także do odbioru skarg przewidzianych w niniejszym  roz
porządzeniu.”

W części II rozporządzenia — dotyczącej wzorów użytkowych i zdob
niczych:

„A rt. 121 ust. (1). Zgłoszenie powinno zawierać wniosek o zareje
strow anie wzoru, oznaczenie przedmiotu, którego dotyczy zgłcszenie, 
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zgłaszającego. Zgłasza
jący, który  ma miejsce zamieszkania za granicą, powinien wyznaczyć 
rzecznika patentowego bądź adwokata mieszkającego na obszarze 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jako swego pełnom ocnika z upo
ważnieniem  przynajm niej do odbioru wszystkich pism od władz 
i cd osób zainteresowanych, w szczególności także do odbioru skarg 
przewidzianych w niniejszym  rozporządzeniu”.

W części III rozporządzenia — dotyczącej znaków towarowych:
„Art. 194 ust. (1). Zgłcszenie musi zawierać: wniosek o zarejestrp- 
wanie znaku; dokładny rysunek znaku co najm niej w 10 egzem pla
rzach; imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zgłaszającego znalfc; 
gdy zgłaszający ma miejsce zamieszkania za granicą, powinien w y
znaczyć bądź rzecznika patentowego, bądź adwokata zamieszkuj4- 
cego na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jako pełnomoc
nika swego i upoważnić przynajm niej do odbioru wszelkich pism  
od władz i osób interesowanych, w szczególności także do odbioru 
skarg w niniejszym  rozporządzeniu przewidzianych; (.. .)”.
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W części IV rozporządzenia — dotyczącej Urzędu Patentowego:

„Art. 239. Osoby zainteresowane mogą występować przed Urzędem 
Patentow ym  osobiście lub przez pełnomocników. Pełnom ocnikam i 
mogą być tylko rzecznicy patentow i lub adwokaci”.

Powyższe przepisy w podanym wyżej brzm ieniu obowiązują od dnia 
6 czerwca 1958 r.

II. W m yśl art. 23 ust. 2 ustaw y z dnia 15 grudnia 1951 r. o orzecz
nictw ie karno-adm inistracyjnym  (Dz. U. Nr 66, poz. 454) w postępowaniu 
przed kolegiam i orzekającym i zastępsitwo adwokackie było całkowicie 
niedopuszczalne. To ograniczenie praw a do obrony przysługującego 
obwinionemu spotykało się niejednokrotnie z ostrą  k ry tyką.

Obecnie ograniczenie to zostało w znacznej m ierze zwężone przez 
dopuszczenie zastępstw a adwokackiego w niektórych spraw ach toczących 
się w tryb ie  tego postępowania.

Ustawa z dnia 22 m aja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności kar
nej za chuligaństw o (Dz. U. Nr 34, poz. 152), po podwyższeniu sankcji 
karnej za przestępstw a wymienione w art. 29, 30 i 31 praw a o w ykro
czeniach, wprowadziła do ustawy o orzecznictwie karno-adm inistracyj- 
nym  zasadniczą zmianę przez dodanie nowego art. 531. W m yśl tego 
przepisu w spraw ach o wykroczenia określone w art. 28—31 praw a 
o wykroczeniach oraz w art. 14 ustaw y o zwalczaniu alkoholizmu orze
kają kolegia przy prezydiach rad narodowych dzielnicowych, powiato
wych i m iejskich w m iastach stanowiących powiaty miejskie.

W postępowaniu w tych sprawach, poza odpowiednim stosowaniem 
przepisów ustaw y o orzecznictwie karno-adm inistracyjnym , stosuje się 
również zasady szczególne. Między innymi kolegia mogą wym ierzać 
również karę aresztu, natom iast nie wym ierzają kary  pracy poprawczej. 
W sprawach tych obrońcą może być „osoba upoważniona do w ystępo
wania przed sądem na podstawie przepisów praw a o ustroju adwoka
tu ry “. Tego rodzaju sformułowanie przepisu dopuszcza zatem  do obrony 
zarówno adwokatów, jak i aplikantów  adwokackich działających na pod
stawie udzielonej im przez adwokata substytucji.

Tak więc zastępstwo adwokackie zostało dopuszczone w postępowaniu 
przed kolegiami orzekającym i w tych tylko sprawach, w  których może 
być orzeczona kara  aresztu.

Omawiane zmiany weszły w życie w dniu 17 czerwca 1958 r.


