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Miejsce i rola adwokatury
w wymiarze sprawiedliwości
Obrady plenum Z G Zrzeszenia Prawników Polskich
W dniach 2 i 3 grudnia 1961 r. w Warszawie obradowało Plenum Za
rządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich. W obradach wziął
także udział Wiceminister Sprawiedliwości Kazimierz Zawadzki.
Pierwotny porządek dzienny przewidywał poświęcenie pierwszego
dnia obrad na przedyskutowanie problemów adwokatury, drugiego zaś
— na zagadnienie prawa pracy.
W toku obrad okazało się, że dyskusja na temat pierwszego punktu
porządku dziennego pochłonęła ę?as przeinaczony na punkt drugi. Obok
spraw adwokatury zdołano omówić jedynie najważniejsze sprawy orga
nizacyjne związane ze zbliżającym się Zjazdem ZPP oraz uchwalić re
zolucję potępiającą delegalizację Komunistycznej Partii Stanów Zjed
noczonych.
Podstawę dyskusji o adwokaturze stanowił referat wygłoszony przez
Prezesa ZG ZPP Mariana M a z u r a .

PROBLEMY ADW OKATURY
(Referaf prezesa M. Mozura).

Opinia społeczna poświęca ostatnio dużo uwagi adwokaturze.
Prasa relacjonuje przebieg procesów karnych przeciwko niektó
rym adwokatom i na tym tle snuje wnioski ogólniejsze o całym
zawodzie. Wypowiadane są poglądy słuszne i niesłuszne, ogólne
i fragmentaryczne, konkretne i ogólnikowe, a polemika bywa cza
sem prowadzona w atmosferze podniecenia, co przeważnie nie
sprzyja jej rzeczowości. Je st to w istocie dość wielostronny pro
blem i tylko możliwie całościowe jego rozpatrzenie może dać prawi
dłowy pogląd na wszystkie wynikające z niego kwestie. Uważa
liśmy, że jesteśmy w stanie opracować problem szerzej. Uważa
liśmy przy tym, że pierwszym opracowaniem problemu powinna
zająć się sama adwokatura. Adwokatura powinna zrozumieć ko
nieczność uregulowania swoich spraw w sposób odpowiadający
założeniom naszego życia społecznego, czero nie można bez za
strzeżeń powiedzieć o s łan;e ;stn eiacvm. Na konferencji w ZPP
w dniu 28 marca br. z udziałem przedstawicieli adwokatury i Pre
zydium ZG ZPP koledzy - adwokaci zgodzili się z potrzebą ca-

