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3.
Dar adwokatury francuskiej
Fakt utrzymywania od dawna ożywionych i serdecznych kontaktów
między Naczelną Radą Adwokacką a Radą Adwokacką w Paryżu, będą
cych wyrazem tradycyjnej przyjaźni adwokatur obu krajów, spowodował,
że Dziekan Rady Paryskiej adw. Filip Lafarge przekazał w imieniu tejże
Rady w darze dla Naczelnej Rady Adwokackiej najnowszy model kopiarki
Rank Xerox-1050, wartości 100.000 franków francuskich. Kopiarka ta
została odebrana przez NRA w sierpniu 1988 r.
W związku z powyższym Prezydium NRA przekazało wyrazy serde
cznego podziękowania Kolegom francuskim na ręce Dziekana adw. Filipa
Lafarge.
4.
Wizyta prof. dra Pedro R. Davida
Na zaproszenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dra hab.
Adama Łopatki przebywał w Polsce prof. dr Pedro R. David z Wiedeń
skiego Centrum Rozwoju Społecznego i Spraw Humanitarnych. Prof.
Pedro R. David jest doktorem prawa, socjologii nauk społecznych i poli
tycznych, znanym i cenionym naukowcem argentyńskim, wielokrotnym
konsultantem Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie zapobie
gania przestępczości i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
Dnia 1 października 1988 r. prof. P. R. David złożył również wizytę w
Naczelnej Radzie Adwokackiej, gdzie był podejmowany przez Prezesa
NRA adw. dra Kazimierza Łojewskiego.
E. M.
5.
Informacja o piśmie Dyrektora Generalnego w M inisterstwie
Sprawiedliwości w sprawie poprawienia warunków lokalowych w
zakładach karnych, aresztach śledczych i ośrodkach przystosowa
nia społecznego.
Wszystkie zakłady karne, areszty śledcze oraz ośrodki przystosowania spo
łecznego otrzymały pismo Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sprawied
liwości w sprawie poprawienia warunków lokalowych, m.in. także przy wi
dzeniach adwokackich. Odpis tego pisma Prezydium NRA rozesłało do
wszystkich okręgowych rad adwokackich (prot. nr 47/88 z dnia
31.VIII. 1988 r.). P ublikujem y niżej treść tego pism a, gdyż dotyczy to
znacznej liczby spraw karnych prow adzonych przez adwokatów.
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L. dz. NE-814/88/E
Obywatel Dyrektor
Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych
Obywatel Naczelnik
Zakładu Karnego, Aresztu Śledczego
i Ośrodka Przystosowania Społecznego
w /g rozdzielnika
Stosownie do postanowień Uchwały VII Plenum KC PZPR w sprawie za
dań partii w kontynuowaniu reform gospodarki i państwa oraz polityki kad
rowej jednym z zadań stanowiącym o rozwoju demokratyzmu naszego syste
mu polityczno-prawnego jest stosowanie w szerszym niż dotychczas zakresie
zasady kontradyktoryjności w procesie karnym.
W związku z powyższym administracje aresztów śledczych i zakładów
karnych powinny podjąć niezwłocznie niezbędne przedsięwzięcia zmierzające
do poprawy warunków lokalowych gwarantujących nieskrępowane przepro
wadzanie czynności procesowych przez prokuratorów, funkcjonariuszy Milicji
Obywatelskiej oraz adwokatów.
W zależności od potrzeb tych organów należy zwiększyć liczbę pomie
szczeń do przeprowadzania czynności procesowych, poprawić ich wystrój
wewnętrzny oraz zapewnić sprawność znajdujących się w nich sprzętów i
urządzeń.
Dalsza humanizacja wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczaso
wego aresztowania wymaga również poprawy warunków widzeń osadzonych
z rodzinami oraz zapewnienie pomieszczeń dla osób oczekujących na widze
nia.
Realizacji powyższych zadań sprzyja utrzymujący się od dłuższego czasu
spadek lięzby tymczasowo aresztowanych w aresztach (oddziałach) śledczych,
pozwalający na przeznaczanie niektórych dotychczasowych pomieszczeń na
lokale, o których wyżej mowa.
Zobowiązuję obywateli dyrektorów do objęcia tych zagadnień wnikliwym
nadzorem i kontrolą.
Romuald Soroko

