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Adwokatura na wokandzie parlamentu

Przed udzieleniem odpowiedzi na tak decydować o kształcie, losie i bycie ad- 
fundamentalne pytanie nie powinno się wokatury polskiej.

P R Z Y P I S Y

1 Pisząc artykuł nie wiedziałem o piśmie KRRP skierowanym do komisji sejmowych, a które 
to pismo publikujemy na str. 135

2 T. Rek —  Adwokatura, jej funkcje i oblicze, rok wyd. 1953 str. 99 i in.
3 M. Ossowska —  Normy moralne, próba systematyzacji, rok wyd. 1985 str. 119.

Adwokatura
na wokandzie parlamentu

OD REDAKCJI

Dnia 11 maja 1990 r. 16 posłów zgło
siło do łaski marszałkowskiej projekt 
ustawy „o  zmianie ustawy Prawo o ad
wokaturze" z dnia 26 maja 1982 r. Pro
jekt ten stanowi realizację uchwały III 
Krajowego Zjazdu Adwokatury z 25 lis
topada 1989 r.

W kilkanaście dni później 70 innych 
posłów zgłosiło projekt ustawy „o  zmia
nie ustawy o radcach prawnych" z 6 lip- 
ca 1982 r.

Prezydium Sejmu dwukrotnie wyzna
czało termin pierwszego czytania obu 
projektów i  z różnych powodów te pun
kty obrad zdejmowane były z porządków 
plenarnych posiedzeń Sejmu.

Ostatecznie do rełizacji tego istotnego 
wymogu regulaminu prac Sejmu doszło 
13 października 1990 r. Okazało się wów
czas, że 10 października 1990 r. 16 po
słów przedstawiło projekt nowej ustawy 
„Prawo o adwokaturze", projekt zmierza
jący do połączenia zawodu radcy prawne
go z zawodem adwokata.

Projekt ustawy „o  zmianie ustawy 
Prawo o adwokaturze" omówił poseł 
Maciej Bednarkiewicz, prezes NRA, 
a projekt ustawy „o  zmianie ustawy

o radcach prawnych" poseł Józef Zych, 
prezes Krajowej Rady Radców Praw
nych.

W tej części obrad Sejmu przewodni
czył Wicemarszałek Tadeusz Fiszbach.

Po przerwie rozpoczęła się dyskusja 
poselska pod przewodnictwem Wice
marszałka Sejmu Teresy Dobielińskiej-Eli- 
szewskiej.

Na temat wszystkich trzech projektów, 
mimo iż projekt nowej ustawy „Prawo 
o adwokaturze" nie figurował w porząd
ku obrad, wypowiedziało się 16 posłów, 
a na sali łącznie z sekretarzami Sejmu 
przebywało 48 posłów.

Na podstawie stenogramu sejmowego 
przedstawiamy obszerne omówienie 
wszystkich wystąpień poselskich oraz 
wystąpienie Podsekretarza Stanu w M i
nisterstwie Sprawiedliwości Jadwigi 
Skórzewskiej.

Zamieszczenie pełnego tekstu steno
gramu z przyczyn wydawniczych nie by
ło możliwe. Mamy głębokie przekonanie, 
że przedstawione omówienie zawiera 
wszystkie istotne myśli mówców odno
szące się do wyżej wymienionych trzech 
projektów ustaw.
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