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LXII

Stan obrońców w tych krajach, w których im założyć Izbę dozwolono, daleko jest 
poważniejszy.

(TOROSIEWICZ)

Nie ma zawodu bardziej narażonego na zmienne skutki opinii nad adwokaturę.
(OCHIMOWSKI)

Adwokat pozostaje sługą prawa także wtedy, gdy zwalcza surowość, okrucieństwo 
i niedorzeczność obowiązującego prawa.

(BENEDIKT)

Szukam wśród was sędziów i znajduję jedynie oskarżycieli.
(de SEZE)

Oszczerca jest podobien człowiekowi, który rzuca na drugiego piaskiem, ale pod 
wiatr, więc piach ku niemu samemu powraca.

(KAMIEŃSKA)

Widziałem ludzi, u których cnota była czymś tak wrodzonym, że nawet się jej 
nie czuło.

(MONTESQUIEU)

Ustawą jest to, co lud nakazuje i postanawia.
(GAIUS)

Dla złodzieja piekłem jest strach przed innymi złodziejami.
(CANETTI)

Mówca potęgą swego talentu i wymowy rozpalił najprzód w sobie samym niena
wiść, oburzenie, litość i żal, a potem przekazał te gwałtowne wzruszenia swoim 
słuchaczom.

(HU ME)

Nie ma tak błahej różnicy zdań, która by nie stała się poważną na skutek oporu 
i kłótliwości.

(BENTHAM)

Kto głosi półprawdy, okłamuje z premedytacją.
(WLAZŁO)

Tam, gdzie zaczyna się wojownika oddzielać od obywatela, tam sprawa wolności 
i sprawiedliwości już w połowie utracona.

(SCHWACHHOFER)
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Musimy koniecznie, w miarę możności, wyeliminować wszelką a r b i t r a l n o ś ć  
z prawideł, które sprawiedliwość ma stosować.

(PERELMAN)

Naukom przyrodniczym i innym źle się dzieje w ręku prawników.
(PETRAZYCKI)

W stanie najwyższej konieczności odżywa pierwotne prawo używania rzeczy, tak 
jak gdyby były one nadal wspólne.

(GROTIUS)

Łaska jest również działaniem rewolucyjnym, i to najbardziej skutecznym ze 
wszystkich, gdy udzielana jest w sposób rozumny.

(D ESMOULINS)

Najsilniejszy nawet nie jest nigdy dość silny, by pozostawać zawsze władcą, jeżeli 
nie przekształci swej siły w prawo.

(ROUSSEAU)

W y b r a ł  R. Łyczywek

/ V A C Z E L H I A  R A D A  A D W O K A C K A

A. SPRAWOZDANIE
DLA RADY PAŃSTWA Z DZIAŁALNOŚCI ADWOKATURY W 1983 R.

Naczelna Rada Adwokacka — na zasadzie art. 13 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. 
-Prawo o adwokaturze — przedstawia Radzie Państwa sprawozdania z działalności 
adwokatury w 1983 r. Przy jego opracowaniu NRA kierowała się zadaniami adwo
katury wynikającymi z ustawy-Prawo o adwokaturze, wytycznymi Rady Państwa 
określonymi przy rozpatrywaniu pierwszego w dziejach adwokatury sprawozdania 
dla Rady Państwa przedłożonego w ubiegłym roku oraz uchwałą główną I Krajo
wego Zjazdu Adwokatury. NRA wyraża nadzieję, iż przedstawiony materiał sta
nowiący próbę syntezy zasadniczych przemian zachodzących w samorządzie, jego 
wysiłku na rzecz realizacji zadań wynikających z ustawy i uzyskanych rezultatów, 
roli adwokatury w umacnianiu socjalistycznej praworządności i zacieśniania współ
pracy z organami państwowymi i organizacjami społecznymi dawać będzie możli
wie pełny i obiektywny obraz adwokatury jako całości oraz tych kierunków jej 
działania, które są wyrazem woli zdecydowanej większości środowiska adwokac
kiego.

I. WDRAŻANIE USTAWY-PRAWO O ADWOKATURZE

Po uchwaleniu przez Naczelną Radę Adwokacką w okresie pierwszych trzech 
miesięcy po wejściu w życie ustawy-Prawo o adwokaturze (październik — grudzień 
1982 r.) 11 aktów wykonawczych (regulaminów), do których wydania NRA została 
zobowiązana poprzez delegacje ustawowe, rok 1983 był okresem dalszych istotnych 
działań mających na cełu wdrożenie ustawy. W połowie roku odbyły się zgroma


