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II. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH
Iz(ba

gdańska

1 Doroczne
Zgromadze
n i e I z b y G d a ń s k i e j . W dniu
25 kwietnia 1987 r. odbyło się do
roczne Zgromadzenie Izby gdań
skiej. Obradom przewodniczył adw.
Wiktor Hirsch.
Pisemne sprawozdanie z działal
ności Rady w 1986 r. uzupełnił ust
nie dziekan adw. Stanisław Gołata.
Sprawozdanie finansowe wraz z
projektem preliminarza budżetowe
go Rady na 1987 r. przedstawił
skarbnik adw. Jerzy Karziewicz, a
sprawozdanie z działalności Sądu
Dyscyplinarnego złożył za nieobec
nego z powodu choroby prezesa
adw. F. Kończę wiceprezes adw.
Stefan Andryszkiewicz. Przewodni
czący zaś Komisji adw. Jerzy Fisior
potwierdził pisemne sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej i złożył wnio
sek o udzielenie Radzie Absoluto
rium za 1986 r.
Po sprawozdaniu rozwinęła się
dyskusja, w której zabierali głos
delegaci oraz zaproszeni goście
Zgromadzenia.
Przedstawiciel
NRA,
dziekan
ORA w Koszalinie adw. Leon Kas
perski, wypowiedział się na temat
roli adwokatury w związku z obo
wiązującymi „epizodycznymi” usta
wami karnymi. Mówiąc o sprawach
samorządowych mówca poinformo
wał delegatów o poczynaniach Na
czelnej Rady Adwokackiej w zak
resie nowelizacji taksy adwokac
kiej oraz w zakresie poprawy wa
runków pracy adwokatów i podnie
sienia ich fachowego poziomu.
Szef Sądu Marynarki Wojennej
komandor Z. Grabowski złożył ad-

wokaturze gdańskiej życzenia dal
szej owocnej pracy, podkreślając
jednocześnie,
że
dotychczasowa
współpraca adwokatów obrońców
wojskowych z sądem układała się
pomyślnie.
Przedstawiciel prokuratury woje
wódzkiej
prok.
M. Muszyński
stwierdził, że nie widzi przeszkód
do współpracy adwokatów z proku
raturą w postępowaniu przygoto
wawczym.
Prezes Naczelnego Sądu Admini
stracyjnego — Ośrodka Zamiejs
cowego w Gdańsku sędzia J. Wit
kowski poinformował, że obecnie
adwokaci występują w podległym
mu sądzie tylko w ok. 10% toczą
cych się spraw. Przy okazji wyra
ził pogląd, że wskazany byłby licz
niejszy udział adwokatów w tych
sprawach. Pożądane byłoby też wy
pracowanie pewnej specjalizacji, co
przyczyniłoby się do podniesie
nia poziomu wystąpień adwokac
kich.
Spośród adwokatów-delegatów na
Zgromadzenie wystąpił m.in. adw.
Z. Dąbrowski, sekretarz Rady, któ
ry skoncentrował się na sprawie
prestiżu adwokatów występujących
w sprawach karnych w warunkach
ograniczeń wynikających z ustawy
z dnia 10 maja 1985 r. Nawią
zując do równouprawnienia stron
w procesie karnym, mówca wyra
ził przekonanie, że naczelne wła
dze adwokatury będą dążyły do
rozszerzenia możliwości działania
adwokatów w sądach karnych. Do
dał przy tym, że adwokaci ze swo
jej strony powinni dbać o należy-
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K ro n ik a

ty poziom pracy nacechowany rze
telną wiedzą prawniczą i wysoką
etyką.
Zgromadzenie podjęło uchwały
natury organizacyjnej i ogólnej.
Uchwalono absolutorium dla Rady
oraz preliminarz budżetowy, który
przewiduje podwyższenie składki iz
bowej.
Zgromadzenie
uchwaliło
też
Regulamin Funduszu Mieszkaniowe
go przy ORA oraz przyjęło postulat
utrzymania w Izbie dotychczasowej
liczby adwokatów-członków zespo
łu i tej samej liczby miejsc dla ap
likantów adwokackich.
Przychylając się do wniosków
adw. S. Gołaty i adw. .T. Weinbergera, Zgromadzenie uchwaliło pos
tulat pod adresem Rady o podjęcie
stosownych starań zmierzających do
rozszerzenia możliwości obrońców
w sprawach karnych przez:
1. uchylenie lub ograniczenie stoso
wania tzw. ustaw „epizodycz
nych” lub zawieszenie ich obo
wiązywania,
2. przywrócenie i poszerzenie roli
takich instytucji prawa karnego,
jak stosowanie kar nieizolacyjnyćh i środków zapobiegawczych,
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oraz szersze stosowanie warun
kowego zawieszenia kary pozba
wienia wolności,
3. wykluczenie możliwości skazazania w II instancji oskarżonego
uniewinnionego w I instancji,
4. udzielenie obrońcom zezwolenia
do nieskrępowanego widzenia się
z podejrzanym w niedługim cza
sie po zastosowaniu aresztu,
5. umożliwienie adwokatomr-obrońcom w sprawach karnych dostę
pu do akt postępowania przy
gotowawczego w sytuacji, gdy
podejrzany lub jego obrońca za
mierzają składać zażalenie do są
du na zastosowanie aresztu.
2. E g z a m i n
adwokacki.
W dniach 11 i 12 oraz 16—17 maja
br. odbył się w Radzie Adwokac
kiej w Gdańsku egzamin adwokac
ki. Do egzaminu przystąpiło 8 apli
kantów naszej Izby i 1 radca praw
ny, który zdawał egzamin uzupeł
niający. Wszyscy złożyli egzamin z
wynikiem pomyślnym.
Aplikanci adwokaccy wykazali
się starannym przygotowaniem, co
uwidoczniło się w ich pracach pi
semnych i w odpowiedziach na eg
zaminie ustnym.
adw . A . W a lic k i

Izba

katowicka

Wizyta delegacji adwo
k a t ó w z M i s k o l c a . W dniach
od 4 do 7 czerwca 1987 r. przeby
wała na zaproszenie Rady Adwo
kackiej delegacja adwokatów z Mi

skolca. Na czele delegacji, składają
cej się z 3 osób i tłumacza, stał pre
zes Rady Adwokackiej w Miskolcu
Janos Csontos. Delegację na granicy
w Cieszynie powitał w imieniu

