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należą sprawy bytowe, remontów i inwestycji, sprawa uaktualnienia opłat za czyn
ności zespołów oraz sprawa planu rozmieszczenia adwokatów i zespołów, a do naj
ważniejszych zadań samorządu zaliczono dbałość o podniesienie poziomu świadczo
nych usług prawnych, troska o wysoki poziom etyczno-zawodowy adwokatów
i aplikantów i o podniesienie standardu i warunków pracy w zespołach oraz sprawa
współpracy z adwokaturami krajów socjalistycznych.
Ze strony kierownictwa Wydziału delegacja otrzymała zapewnienie pomocy w za
łatwieniu zaległych a ważnych problemów adwokatury oraz w sprawach bieżących
dotyczących roli i zadań adwokatury oraz warunków ich spełnienia. Stwierdzono
też, że zachodzi potrzeba okresowych kontaktów między Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej a Kierownictwem Wydziału Administracyjnego KC PZPR oraz między
Prezydium NRA a Kierownictwem resortu sprawiedliwości.
Kierownik Wydziału tow. Kubasiewicz poinformował, że prace nad zmianą prawa
o adwokaturze zostały obecnie wstrzymane.

ŻYCIE I SPRAWY ADWOKATURY
(myśli — aforyzmy)
LXXIIł
Za wiele wydaje się praw, za mało daje się przykładów.
(SAINT-JUST)
Nie chodzi o to, kto z nas: prokurator, oskarżeni czy obrońcy, zdobędńe się na ład
niejszą mowę, kto z nas zacytuje wiersz lepszy czy gorszy. Chodzi o to, aby przed
stawić prawdziwy obraz tych ludń, których sądzicie, i prawdziwy stan rzeczy.
(DURACZ)
Adwokat, upojony swymi pierwszymi występami, jeśli zaufa jedynie łatwemu po
wodzeniu, nie zajdzie daleko. Jeżeli zaniedbuje pracę, ćwiczenie się w stylu, wzbo
gacanie pamięci, nieustanne zwiększanie swych zdolności przez obserwację, rozu
mowanie, konwersację, a szczególnie czytanie — stanie się szybko oklepanym,
banalnym i intelektualnie bezpłodnym.
(ROBERT)
Dobrymi chęciami wybrukowano nie tylko piekło, ale i znaczną część wymiaru spra
wiedliwości.
(SASKI)
Wątpliwości, to nasza specjalność — mawiał pewien adwokat.
(GRODZKI)
Doradziłbym adwokatowi, by od pierwszej do ostatniej chwili miał na uwadze, że
prowadzi syrawę nie swoją, lecz swego mocodawcy.
(INSHIP)
Nie można nie dostrzec niebezpieczeństw grożących prawom jednostki ze strony ko
dyfikacji, operującej zbyt ogólnikowymi pojęciami.
(LEMKIN)
Obniża się powaga rozprawy i zaciemnia tok przewodu, gdy zamiast ścisłego ba
dania wywiązuje się gadanina.
(PALĘCKI)
Rozprawa sądowa nie jest kłótnią adwokatów — o tym chyba pamiętać należy.
(TILL)
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Postępuj w swej praktyce tak, żeby każdy odczuwał to jako wyróżnienie, że przy
jąłeś jego sprawę.
(HAHENBURG)
Bez niezawisłości adwokatura przestaje być wolnym zawodem obrończym i nieza
wisłym rzecznikiem prawa.
(Zw. Adw. Pol. 1934)
Powaga procesu karnego określa się między innymi głównie właściwością środków,
które ustawa zezwala lub nakazuje stosować w celu osiągnięcia zasadniczego zadania
wymiaru sprawiedliwości: wykrycia rzeczywistego winowajcy dokonanej zbrodni lub
występku.
(KONI)
W y b r a ł R. Łyczywek

O R ZE CZN ICTW O SĄDU NAJW YŻSZEGO
1.

GLOSA
do uchwały Sądu Najwyższego
z dnia 7 grudnia 1983 r.
III CZP 60/83 1
Teza głosowanej uchwały ma brzmienie następujące:
Nieruchomość rolna należąca do
spadku a nabyta na własność przez jed
nego ze spadkobierców w drodze
uwłaszczenia — na podstawie art. 1 ust.
2 ustawy z dnia 26 października 1971 r.
o uregulowaniu własności gospodarstw
rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250) — może
być zaliczona w postępowaniu sądo
wym o dział spadku na poczet przypa
dającej temu spadkobiercy schedy
spadkowej według zasad określonych w

art. 1039—1042 k.c., gdy podstawą jej
objęcia w posiadanie przez spadkobier
cę było nieformalne wydzielenie mu
tej nieruchomości przez spadkodowcę
(np. tytułem wyposażenia) bądź też fak
tyczny (nieformalny) dział spadku, w
tym również objęcie nieruchomości w
okolicznościach wskazujących na to, że
chodzi o objęcie w posiadanie na po
czet schedy spadkowej.

Głosowana uchwała Sądu Najwyż
szego 1 ma doniosłe znaczenie dla prak
tyki sądowej. Dotyka ona jednego spo
śród wielu kontrowersyjnych proble
mów p r a w n y c h wyłaniających się na
tle stosowania przepisów ustawy z dnia

26.X.1971 r. o uregulowanu własności
gospodarstw rolnych,* a w szczególnoś
ci zaliczania nieruchomości nabytych
na podstawie art. 1 tej ustawy na po
czet schedy spadkowej według zasad
określonych w art. 1039—1042 k.c.

1 Opubl. w O S N C A P 1984, nr 7, poz. 108.
3 Ustawa ta uchylona została z dniem S.IV.1982 r. m o c ą przepisów ustawy z dnia 26.nL
1982 r. o zmianie ustawy-Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności
gospodarstw rolnych, Dz. U. N r 11, poz. 81. Utrzymana została jednak w m o c y nabyta na pod
stawie jej przepisów własność nieruchomości oraz związane z t y m nabyciem skutki prawne
określone w art. 5, 6 1 8— 11 uchylonej ustawy. Zob. w tej kwestii art. 4 1 11 powołanej ustawy
z dnia 26.111.1982 r.

