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Kronika Adwokatury
■ Posiedzenie
Naczelnej Rady Adwokackiej
W dniach 9-10 października 1999 r. odbyło się w Domu Pracy Twórczej
Adwokatury w Grzegorzewicach piąte w obecnej kadencji posiedzenie ple
narne Naczelnej Rady Adwokackiej.
Z zaproszonych gości przybyli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra
wiedliwości Janusz Niemcewicz i posłowie na Sejm Leszek Piotrowski
i Edward Wende.
W ramach informacji o pracach Prezydium NRA omówiono:
• Przebieg konferencji dotyczący problemów integracji z Europą;
• Problematykę tajemnicy adwokackiej w trakcie kontroli skarbowych;
• Potrzebę organizacji szkoleń w zakresie prawa europejskiego oraz no
wego kodeksu karno-skarbowego.
N astępnie omówiono sytuację jaka powstała w Sądzie Okręgowym
w Katowicach w tzw. „sprawie Kopalni Wujek” i po dyskusji podjęto uchwalę
treści następującej:
Uchwała Nr 16/99
Naczelne} Rady Adwokackie)
• z dnia 9 października 1999 r.
Na podstawie art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo
0 adwokaturze (Dz.U. Nr 16, poz. 124 z późn. zm.) Naczelna Rada Ad
wokacka uchwala, co następuje:
Naczelna Rada Adwokacka wyraża głębokie zaniepokojenie z powo
du sytuacji jaka powstała w Sądzie Okręgowym w Katowicach w związku
z rozpoznaniem tzw. sprawy „Kopalni Wujek”.
NRA przypomina, że adwokat, który składa wniosek o zwolnienie z obo
wiązku obrony z urzędu bez ważnego powodu narusza zasady etyki
1 godności zawodu adwokata i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Naczelna Rada Adwokacka uznała za konieczną zmianę treści ustępu
IV uchwały NRA Nr 9/99 z dnia 17 kwietnia 1999 r., tzw. „lustracyjnej”.
Jednolity tekst uchwały poniżej:
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Uchwała Nr 9/99
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 17 kwietnia 1999 r.
(zm. Uchwałą Nr 17/99 z dnia 9 października 1999 r.)
I. NRA wyraża pogląd, że tajna i świadoma współpraca adwokatów
z organami bezpieczeństwa w latach 1944-1990, a także praca i służba
w tych organach, jako działalność skierowana przeciwko społeczeństwu
polskiemu, w najwyższym stopniu sprzeniewierzała się podstawowym za
sadom moralnym, natomiast tajna i świadoma współpraca równoczesna
z wykonywaniem zawodu adwokata stanowiła ponadto sprzeniewierze
nie się najbardziej fundamentalnym zasadom etyki adwokackiej.
NRA wzywa adwokatów współpracujących w sposób tajny i świadomy
w latach 1944-1990 z organami bezpieczeństwa do wystąpienia z adwo
katury.
Samorząd adwokacki podejmie wszelkie prawnie dostępne działania
w ramach postępowania korporacyjnego i dyscyplinarnego zmierzające
do usunięcia ze środowiska adwokackiego wszystkich tych, którzy po
przez pracę, służbę lub współpracę z organami bezpieczeństwa utracili
przymiot zaufania publicznego i naruszając w sposób drastyczny etykę
zawodową nie dają rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu adwo
kata.
II. NRA stwierdza, że we wszystkich przypadkach niezłożenia przez
adwokatów tzw. oświadczenia lustracyjnego zostały wszczęte postępo
wania dyscyplinarne.
III. NRA zobowiązuje organa samorządu adwokackiego do przeprowa
dzenia dochodzenia dyscyplinarnego w postaci czynności wyjaśniających
lub postępowania dyscyplinarnego, bądź podejmowania w trybie art. 42
Prawa o adwokaturze, z zachowaniem zasady indywidualizacji odpowie
dzialności.
IV. W e wszystkich wypadkach stwierdzenia przez Sąd Lustracyjny zło
żenia nieprawdziwych oświadczeń lustracyjnych, organa samorządu ad
wokackiego są zobowiązane do stosowania procedury skreślenia z listy
adwokatów na podstawie i w trybie art. 72.1 pkt 7 Prawa o adwokaturze.

N adto podjęto uchwały o zmianach regulaminów:
• W sprawie zasad tworzenia, organizowania i rozwiązywania zespołów
adwokackich oraz uczestnictwa w dochodzie zespołu;
• W sprawie funkcjonowania okręgowych rad adwokackich;
• W sprawie zasad wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indy
widualnej lub w spółkach.
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