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U C H W A Ł A  
WYDZIAŁU W Y KONAW CZEGO 

NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

Po rozważeniu aktualnej sytuacji w adwokaturze Wydział 
Wykonawczy Naczelnej Rady Adwokackiej uchwalił, co na
stępuje:

Szereg dochodzeń karnych, jakie zostały wdrożone przeciw
ko adwokatom, a zwłaszcza wyniki procesów b. adwokatów 
Tajchmana i Swiderskiego, muszą budzić najgłębsze zaniepo
kojenie w organach adwokatury, sprawy te bowiem świadczą 
o niezdrowym lub wręcz amoralnym stosunku niektórych 
członków zawodu do zagadnienia porządku prawnego w Pol
sce Ludowej, który to porządek prawny adwokatura obowią
zana jest ochraniać w myśl art. 2 ustawy o ustroju adwoka
tury.

Obowiązkiem każdego członka zawodu jest dbać o to, aby 
zarówno założenia ustrojowe Polski Ludowej, jak i obowiązu
jący w Państwie Ludowym porządek prawny były przestrze
gane.

Będąc współczynnikiem wymiaru sprawiedliwości, adwoka
tura z tego tytułu obowiązana jest jak najściślej przestrzegać, 
aby ten wymiar przebiegał prawidłowo i zgodnie z założenia
mi socjalizmu.

Każde więc naruszenie przez adwokata porządku prawnego 
musi nieuchronnie pociągać za sobą nie tylko represje natury I 
osobistej — czy to karne, czy dyscyplinarne — ale jednocześnie
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w ujemny sposób odbija się na interesach adwokatury jako 
całości, gdyż na podstawie uchybień i czynów przeciwnych 
prawu i etyce powstają w społeczeństwie w drodze niesłusz
nych uogólnień fałszywe sądy o adwokaturze w ogóle-

Potępiając z całą bezwzględnością członków zawodu, którzy 
plamią dobre imię adwokatury i obniżają jej autorytet w 
oczach społeczeństwa, Wydział Wykonawczy Naczelnej Rady 
Adwokackiej wzywa wszystkie organy adwokatury, aby w wy
padkach dopuszczenia się przez członków zawodu przestępstw 
natury kryminalnej w związku z wykonywaniem czynności 
zawodowych z całą energią dążyły do wyeliminowania win
nych z szeregów adwokatury, przeprowadzając w możliwie 
najkrótszym czasie postępowanie dyscyplinarne.

Wydział Wykonawczy zwraca się do ogółu kolegów z wez
waniem, aby przy wykonywaniu zawodu stosowali się ściśle 
do obowiązujących ich przepisów oraz dó uchwalonych przez 
Naczelną Radę Adwokacką zasad etyki adwokackiej i godności 
zawodu i aby postawą swoją przyczynili się do utrwalenia do
brego imienia adwokatury polskiej.

Jednocześnie Wydział Wykonawczy zleca radom adwoka
ckim zorganizowanie w zespołach lub w szerszym zakresie ze
brań dyskusyjnych poświęconych omówieniu zagadnień poru
szonych w niniejszej uchwale.


