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Informujemy, że wszyscy adwokaci plastycy uczestniczący w wystawie otrzy
mają dyplomy stwierdzające ich udział w I Ogólnopolskiej Wystawie Prac Ad
wokatów Plastyków.

Komitet Organizacyjny Wystawy zwróci uczestnikom koszty przesłania zgłoszo
nych prac (na podstawie pocztowego dowodu nadania) i zapewni ich zwrot po w y
stawie własnym staraniem i kosztem.

O terminie nadesłania prac Komitet Organizacyjny Wystawy zawiadomi od
dzielnym pismem wszystkich uczestników, którzy do dnia 20 marca 1977 r. zgłoszą 
swój udział.

Komitet Organizacyjny 
I Ogólnopolskiej Wystawy Prac 

Adwokatów Plastyków

Z P R A S Y  P R A W N I C Z E J

W październiku ub. roku ukazał się nakładem Instytutu Problematyki Przestęp
czości i Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego III tom pracy zbiorowej pt. Pa
tologia społeczna — Zapobieganie (edytor — Wyd. Prawnicze). Tom zawiera szereg 
artykułów pióra znanych autorów zajmujących się problematyką społeczno-prawną. 
Z punktu widzenia zainteresowań adwokatury na baczniejszą uwagę zasługuje zwła
szcza artykuł prezesa NRA adw. dra Z. C z e s z e j k i - S o c h a c k i e g o p t .  Zadania 
i funkcje adwokatury (wybrane zagadnienia).

Autor, traktując zadania i funkcje adwokatury jako pewien wycinek socjali
stycznego systemu ochrony prawnej, wziął za punkt wyjścia swoich rozważań prze
pis art. 63 ust. 2 Konstytucji PRL, poręczający oskarżonemu prawo do obrony z wy
boru lub z urzędu, oraz przepis art. 2 ustawy z dnia 19.XII.T963 r. o ustroju adwo
katury, określający programowo zadania i funkcje adwokatury. Stosownie do tego 
ostatniego przepisu adwokatura współdziała z sądami i innymi organami państwo
wymi w zakresie ochrony porządku prawnego PRL i powołana jest do udzielania 
pomocy prawnej zgodnie z prawem i interesem mas pracujących. Wymienione w tym 
przepisie współdziałanie i udzielanie pomocy prawnej to, zdaniem autora, nie dwa 
różne zakresy pojęciowe, lecz tylko jeden, który realizuje w systemie ochrony 
prawnej zasadę praworządności. W tym ujęciu udzielanie pomocy prawnej jest 
jedynie konkretyzacją współdziałania adwokatury w ochronie porządku prawnego. 
Jest to, jak określa autor, normatywne ujęcie omawianego tematu.

Niezależnie od tego, zadania i funkcje adwokatury autor rozpatruje w ujęciu 
systemowym, wiążącym się z rolą adwokatury w systemie ochrony prawnej. 
W tym ujęciu pomoc prawna adwokata jest jednym z wielu czynników gwarantu
jących prawidłowość rozstrzygnięć organów państwowych, spełnia też ona swoistą 
funkcję zabezpieczającą, ochronną.

Rozważając problem działalności adwokatury, autor podkreślił przede wszystkim 
prewencyjny charakter tej działalności (poradnictwo umożliwiające obywatelom 
właściwą orientację w przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiąz
kach oraz zapobiegające dzięki temu powstawaniu konfliktów), a następnie omówił 
jej charakter ochronny (udział z ramienia strony w istniejącym już konflikcie praw
nym) oraz społeczno-wychowawczy (kształtowanie u obywateli pożądanych prze
konań i postaw wobec porządku prawnego i zasad współżycia społecznego). Sil
nie akcentowany przez autora prewencyjny charakter działalności adwokatury,
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nie zawsze właściwie rozumiany i doceniany, odgrywa w systemie ochrony praw
nej niewątpliwie istotną rolę. Dlatego właśnie, jak sądzić należy, omawiany arty
kuł znalazł się na czołowym miejscu w wydawnictwie poświęconym zapobieganiu 
ujemnym zjawiskom społecznym.

Tyle, w dużym oczywiście skrócie, na temat roli i funkcji adwokatury. Dodać 
tylko trzeba, że autor zwrócił uwagę na konieczność spojrzenia na te funkcje przy 
uwzględnieniu zadań i potrzeb, jakie wynikają z rozwoju społecznego w określo
nych warunkach społeczno-politycznych, tzn. na ujęcie roli i funkcji adwokatury 
w sensie, jak to sam określił, dynamicznym.

W dalszej części artykułu mowa jest o charakterystycznych cechach socjalistycz
nej adwokatury polskiej. Wśród nich autor wymienił i krótko omówił: 1) publicz
noprawny charakter działalności adwokatury, 2) społeczną organizację zawodu 
opartą na zasadzie samorządu zawodowego, 3) niezależność działalności zawodowej 
adwokata od czynnika państwowego, 4) prawo klienta do wyboru adwokata, 5) po
wierzenie adwokatom udzielania pomocy prawnej na zasadach wyłączności, 6) uspo
łecznienie form wykonywania zawodu (zespoły adwokackie).

Adwokaci w wykonywaniu swych czynności zawodowych mają zapewnione im 
ustawowo gwarancje. Autor wymienił spośród nich: 1) prawną legitymację zasady 
subiektywizmu procesowego (działalność tylko na korzyść klienta), 2) ochronę 
tajemnicy zawodowej, 3) immunitet adwokacki, 4) ochronę prawnokarną (art. 8
u. o u.a.).

Obszerniejsze nieco, choć z natury rzeczy i tak skrótowe streszczenie omawianego 
artykułu adw. dra Z. Czeszejki-Sochackiego podajemy tu dlatego, by zaanonsować 
ważną pozycję w pracach nad rolą, funkcją i istotą adwokatury w warunkach 
rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego, wyróżniającą się syntetycznym i przej
rzystym ujęciem tematu oraz dającą znakomitą okazję do dalszych prac anali
tycznych nad niektórymi problemami adwokatury.

Przy okazji należy odnotować, że wszystkie zamieszczone w tym tomie prace: 
dra Wojciecha Radeckiego, dra Eugeniusza Górskiego, mgra Wacława Dejnaro- 
wicza, mgr Jerzego Jaroszka, doc. dra Jana Markiewicza, dra Wincentego Bed
narka, mgra Henryka Oleniaka, dra Kazimierza Wągiela, mgra Stanisława Ako- 
lińskiego i dra Eugeniusza Bielickiego zasługują na bliższe zainteresowanie się 
nimi przez adwokatów i tylko z braku miejsca musimy zrezygnować z omówienia 
tych interesujących opracowań na łamach naszego miesięcznika.

Z.S.

P R A S A  O  A D W O K A T U R Z E

Krakowski „Dziennik Polski” (nr 269 z dnia 25 listopada ub. roku) zamieścił 
artykuł Adama T a n e t y pt. Ucieczka od zawodu, poświęcony aktualnym proble
mom nurtującym adwokaturę. W przedstawionym obrazie ewolucji zadań adwo
katury i nękających ją trudności wystąpiły jasne i ciemne plamy. Oto cytaty z ar
tykułu:

„W systemie wymiaru sprawiedliwości ten właśnie człowiek — w todze z zie
lonymi wypustkami znamionującymi nadzieję — adwokat odgrywa rolę wręcz ka
pitalną. Jest przecież obrońcą oskarżonego w procesie karnym, pełnomocnikiem 
w sądowym postępowaniu cywilnym, może występować w sądach pracy i ubez


