
Naczelna Rada Adwokacka
Palestra 15/3(159), 69-70

1971



il/zlCZCLt/ł R A D A  A D W O K A C K A

Z prac Prezydium NRA

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 21 stycznia br. analizowano akcję wy
borczą kierowników zespołów. Zalecenia dla poszczególnych rad adwokackich co 
do przeprowadzenia akcji wyborczej kierowników zostały uchwalone na posiedze
niu plenarnym NRA w dniu 18.X.1970 r. Opierając się na tych uchwałach i zale
ceniach, rady adwokackie przeprowadziły wybory kierowników zespołów. Przy tej 
okazji rady adwokackie dokonały oceny tej dziedziny działalności samorządowej.

W dniu 21 stycznia br. wybory odbyły się w 454 -zespołach adwokackich. Nastą
piła znaczna rotacja osób na stanowiskach kierowników i ich zastępców. Wystar
czy podać, że na 650 kierowników i ich zastępców ponownie wybrano tylko 344. 
Obserwuje się, że nowo wybrani kierownicy i ich zastępcy są nieco młodsi oraz 
w7 większym procencie zorganizowani politycznie.

•

Na tym samym posiedzeniu Prezydium w dniu 21 stycznia br. postanowiono 
wydrukować nową listę adwokatów (jako wkładkę do „Palestry’1) i rozesłać ją 
wszystkim adwokatom czynnie uprawiającym zawód.

*

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 28 stycznia br. omawiano działalność 
Prezydium dotyczącą zespołów adwokackich i wizytacji za okres od l.VII. do 
31.XII.1970 r. W okresie tym przeanalizowano pracę zespołów adwokackich i dy
żurnych punktów pomocy prawnej na terenie Izb koszalińskiej i zielonogórskiej, 
przy czym dokonano tego na sesjach wyjazdowych.

Należy przypomnieć, że na Plenum w dniach 17—18.X.1970 r. uchwalono wytyczne 
dla rad adwokackich w zakresie dalszego uspołecznienia pracy zespołów adwoka
ckich, które wprowadzano w życie. W toku prac Prezydium przygotowano i nad
zorowano akcję wyboru nowych kierowników zespołów, powołano komisję do spraw 
zespołów adwokackich, odbyto naradę kierowników zespołów specjalistycznych, 
przeprowadzono wizytację izb przez członków Prezydium, opracowano projekt no
welizacji rozporządzenia w sprawie opłat pobieranych przez zespoły adwokackie 
oraz wnioski w sprawie konta 34-a, wreszcie poczyniono starania w Komisji Pla
nowania przy URM w sprawie przydziału lokali dla zespołów adwokackich z bu
downictwa komunalnego i spółdzielczego.

Wizytatorzy CZW przeprowadzili 57 wizytacji zespołów adwokackich i 11 dy
żurnych punktów pomocy prawnej o charakterze problemowym. Wizytacje te wy
kazały, że najczęstszymi wypadkami nieprawidłowości są: niedokładne bądź błędne 
wypełnianie kart ewidencyjnych, zaległości klientów w płaceniu należności bez 
adnotacji kierownika o odroczeniu, rozłożeniu na raty lub umorzeniu, niepełne 
rozliczanie substytucji i obron z urzędu, wadliwe rozliczanie konta 34 i 34-a oraz 
wadliwe prowadzenie akt podręcznych adwokata. W każdym poszczególnym wy
padku zespół adwokacki otrzymuje zalecenie powizytacyjne.
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W związku z tymi ustaleniami postanowiono, że w roku 1971 należy nadal pro
wadzić wizytacje ze szczególnym zwróceniem uwagi na ustalanie i pobieranie wy
nagrodzeń (zwłaszcza u tych ad-wokatów, u których przeciętne wynagrodzenie za 
sprawę jest rażąco niskie) oraz na badanie przyczyn występowania rażąco niskich 
obrotów, jak również ze zwróceniem uwagi na sposób gromadzenia i gospodaro
wania kontem 34, 34-a i 35. Wizytatorzy powinni też zainteresować się prawidło
wością wykonywania kontroli zawodowej przez kierownika zespołu i rozliczaniem 
się za substytucję i obrony z urzędu oraz rolą zebrań zespołów.

*

Na tym samym posiedzeniu uchwalono też formę udziału adwokatury w odbu
dowie Zamku Królewskiego (uchwała ta została opublikowana w nrze 2 „Palestry” 
br., str. 103—104).

Z OnZECZWlCTWA SĄDU IMAJWVŻSZF.GO 
W SPR4W/ICH ADWOKACKICH

TEZA POSTANOWIENIA 
z dnia 20 czerwca 1970 r. 

(IV KZ 67/70)

Koszty postępowania w sprawach 
o odszkodowanie za niesłuszne skaza
nie lub aresztowanie zawsze obciąża
ją Skarb Państwa niezależnie od treści 
rozstrzygnięcia zapadłego w tym po
stępowaniu.

W tego rodzaju sprawach brak jest 
podstaw do zasądzenia od wniosko
dawcy na rzecz zespołu adwokackiego 
stosownej opłaty za czynności pełno
mocnika wnioskodawcy, działającego z 
urzędu (art. 550 k.p.k. w związku z art. 
79 k.p.k.) * 1

* O rzeczenie to zostało opublikow ane w  OSNKW 1970 r. nr 10, poz. 129.

G L O S A
do postanowienia SN z dnia 20.VI.1970 r. IV KZ 67/7#

1. Trafny pogląd wyrażony w gło
sowanym postanowieniu i przytoczona 
na jego poparcie argumentacja nie 
wymagałyby bliższego omówienia, gdy
by nie to, że w stanie prawnym po 
dniu U.1970 r. zaszły pewne zmiany, 
wobec czego również oparte na ko

1 OSNKW 1969, nr 12, poz. 159.

deksie postępowania karnego z 1928 r. 
orzecznictwo nie w pełni zachowało 
swą aktualność.

Przypomnieć należy, że nie tak daw
no jeszcze, bo w postanowieniu z dnia 
17.V.1969 r. I KZ 21/69 \  Sąd Najwyż
szy wyraził pogląd o dopuszczalności


