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uwagą wysłuchali głosu przedsta
wicieli Naczelnej Rady Adwokac
kiej. Wypowiedzieli pogląd, że sy
tuacja w adwokaturze spotyka się 
z przychylną oceną władz politycz
nych i państwowych mimo wy
stępujących jeszcze niekiedy zja
wisk o charakterze kontrower
syjnym. Z pozytywną oceną spo
tkał się również — w zasadzie — 
przebieg II Krajowego Zjazdu Ad
wokatury, który się odbył w listo
padzie 1986 r. Do problemów i bo
lączek przedstawionych na spot
kaniu przez przedstawicieli samo
rządu należy się ustosunkować 
ze zrozumieniem i w sposób 
wnikliwy. Jeśli chodzi o stawki wy

nagrodzeń, to istotnie nie odpowia
dają one aktualnej sytuacji ekono
micznej i powinny być podwyższo
ne, lecz nie w sposób automatycz
ny, ale ze zróżnicowaniem zależ
nym od rodzaju spraw i sytuacji 
społecznej klientów.

Na zakończenie spotkania gospo
darze oświadczyli przedstawicie
lom adwokatury, że działalność 
samorządu spotyka się z pełną życz
liwością i zrozumieniem ze strony 
Rady Państwa, a wszelkie proble
my, jakie w działalności adwokatu
ry mogą wyniknąć teraz czy w 
przyszłości, zostaną rozpatrzone z 
pełną przychylnością i wnikliwością.

adw. Zbigniew Czerski
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Sympozjum naukowe poświęcone problematyce ochrony 
praw obywatelskich w Polsce

W dniu 19 stycznia 1987 r. Pre
zes NRA adw. dr Kazimierz Ło- 
jewski wziął udział w zorganizo
wanym przez Prokuraturę Gene
ralną PRL sympozjum naukowym 
poświęconym problematyce och
rony praw obywatelskich w Polsce.

W toku sympozjum poruszane by
ły nie tylko problemy ochrony 
praw w szerokim tego słowa zna
czeniu nawiązujące do projek
towanej instytucji rzecznika praw 
obywatelskich, ale również prob
lemy ochrony tych praw w zakresie 
postępowania przygotowawczego w 
procesie karnym.

Prezes NRA w swoim wystąpie
niu przedstawił stanowisko adwo
katury w odniesieniu do problema
tyki powołania rzecznika praw oby
watelskich, jak również w od
niesieniu do sytuacji podejrzanego

i jego obrońcy w procesie karnym. 
Wskazał zwłaszcza na potrzebę 
istotnego urzeczywistnienia obrony 
w tym stadium postępowania przez 
pełną realizację kontaktów obroń
cy z podejrzanym, pozbawionym 
wolności w czynnościach postępo
wania przygotowawczego, oraz 
przez wgląd do akt toczącego się 
postępowania.

W podsumowaniu dyskusji Pro
kurator Generalny PRL Józef Ży
ta dał wyraz swemu przekonaniu, 
że prace w tym względzie z udzia
łem m.in. przedstawicieli adwokatu
ry powinny być kontynuowane w 
celu takiego wyprofilowania za
sad postępowania przygotowawcze
go, które by czyniło zadość postu
latowi ochrony praw podejrzanego 
w tym stadium procesu.


