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SPRAWOZDANIA

■  Spotkanie z Hanną Suchocką, 
ministrem sprawiedliwości RP we Wrocławiu

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu powziąwszy wiadomość 
o planowanym pobycie we Wrocławiu 30 stycznia 1998 r. pani dr 
Hanny Suchockiej, ministra sprawiedliwości i mecenasa Leszka Piot
rowskiego, sekretarza stanu w tym resorcie, postanowiła skierować 
zaproszenie na spotkanie z adwokatami Izby wrocławskiej. Zaproszenie 
zostało przyjęte i pomimo napiętego programu zajęć pani minister, po 
zakończeniu obrad Zgromadzenia Sędziów Sądu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu, przybyła do Klubu Adwokata wraz z prezesem Sądu 
Apelacyjnego we Wrocławiu Janem Linowskim oraz Panem Krzysz
tofem Karpińskim wicedyrektorem Departamentu Sądów i Notariatów 
w Ministerstwie Sprawiedliwości wzbudzając tym radość wśród ocze
kujących na Nią adwokatów i aplikantów adwokackich. Spotkanie było 
planowane na godz. 18.00, a rozpoczęło się około godz. 19.00. Nikt 
z obecnych nie żałował czasu oczekiwania, albowiem spotkanie z p. 
minister było okazją do zaprezentowania problemów wymiaru sprawie
dliwości z punktu widzenia adwokatury.

W imieniu Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu panią 
minister Hannę Suchocką przywitała wicedziekan O.R.A. adw. Woj- 
mira Lewicka, która podkreśliła, że Jej wizyta stanowi potwierdzenie 
uznania roli adwokatury, zaś spotkanie to ma szczególne znaczenie, 
albowiem po raz pierwszy w historii Izby wrocławskiej minister 
sprawiedliwości złożyła wizytę wrocławskim adwokatom, co świadczy 
dobitnie o zmianie obyczajów rządzących elit. Wicedziekan O.R.A. 
adw. Stanisław Kuchta wręczając wiązankę czerwonych róż oświad
czył, że praca i postawa pani minister Hanny Suchockiej stwarza 
zachętę dla adwokatów do podejmowania nowych zadań w obsłudze 
prawnej obywateli i tworzonych przez nich podmiotów gospodarczych, 
co niejednokrotnie wykracza poza dotychczasowy schematyczny spo
sób wykonywania zawodu adwokata.

Minister Hanna Suchocka zabierając głos podziękowała za zaprosze
nie, podkreśliła, że zawsze darzyła adwokaturę uznaniem i szacunkiem. 
Wspomniała przy tym odważną działalność w trudnych czasach pani 
mec. Marii Budzanowskiej, prezesa N.R.A. -  z którą była zaprzyjaź
niona. W swoim wystąpieniu pani minister wskazała na kierunki zmian 
w sądownictwie i jego potrzeby finansowe. Stwierdziła także, że resort
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w ramach obowiązujących przepisów ma bardzo ograniczone możliwo
ści wpływania na sposób pracy sądownictwa pod względem organiza
cyjnym.

Planowane reformy organizacji sądownictwa przez m.in. powołanie 
sądów grodzkich i okręgowych przedstawił pan Krzysztof Karpiński 
wicedyrektor Departamentu Sądów i Notariatów w Ministerstwie Spra
wiedliwości.

W ramach dyskusji jako pierwszy głos zabrał adw. Andrzej Malicki 
-  kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich Doskonalenia Zawo
dowego ORA we Wrocławiu wskazując na potrzebę większego zainte
resowania sądów szkoleniem aplikantów adwokackich w ramach obo
wiązkowego szkolenia w sądach przy jednoczesnym obniżeniu odpłat
ności za tzw. patronat sędziowski, albowiem adwokatura przekazując 
aplikantów adwokackich do sądów jako pracowników również wspo
maga w ten sposób sądownictwo. W interesie wymiaru sprawiedliwości 
jest przecież jak najlepsze wykształcenie adwokatów.

Odnosząc się do problemu lustracji stwierdził, że przeprowadzenie 
tego procesu wśród sędziów stanowi istotny sposób walki o ich pełną 
niezawisłość postulował, ażeby sędziowie dokonali sami osądów w tej 
mierze.

Problemem jest też faktyczne zamknięcie sądownictwa dla przed
stawicieli innych zawodów prawniczych w tym adwokackiego, al
bowiem godność sędziego częstokroć powinna stanowić ukoronowanie 
kariery prawniczej.

Adw. Jacek Szymański zwrócił uwagę na marnowanie pracy sędziów 
poprzez słabą egzekucję orzeczeń w sprawach cywilnych i gospodar
czych.

Obecny na spotkaniu prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Jan 
Linowski poinformował, że Krajowa Rada Sądownictwa poparła po
prawkę senatora Zbigniewa Romaszewskiego dotyczącą postępowania 
wobec sędziów naruszających zasadę niezawisłości w latach 
1944—1989. Prezes Jan Linowski stwierdził także, że adwokaci są 
przyjmowani do sądownictwa, chociaż aktualne uregulowania prawne 
wymagają zgody Zgromadzenia Sędziów.

Adw. Adam Krej zwrócił uwagę na trudności w powołaniu sądów 
lustracyjnych i zaproponował powołanie takich sądów z innych środo
wisk prawniczych, legitymujących się także uprawnieniami sędziows
kimi. Z kolei adw. Maria Ćwiklińska popierając postulat wykonania 
ustawy lustracyjnej zaapelowała o przeprowadzenie takiego postępowa
nia w środowisku adwokatów, co niewątpliwie przyczyni się do 
podniesienia prestiżu tej grupy zawodowej. Wicedziekan O.R.A. adw. 
Stanisław Kuchta przypomniał, że w poprzedniej kadencji Adwokatura 
wyraziła gotowość poddania się lustracji. Adw. Ewa Piechocińska
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zwróciła uwagę, że reforma organizacji sądownictwa będzie stawiać 
nowe zadania adwokaturze.

Adw. Waldemar Tkocz postulował potrzebę zwiększania dostępu do 
zawodu notariusza. W odpowiedzi prezes Sądu Apelacyjnego Jan 
Linowski przypomniał, że orzeczenia NSA dają podstawę do zwięk
szenia liczby notariuszy niezależnie od stanowiska samorządu notariu
szy.

W trakcie wymiany poglądów minister Hanna Suchocka wykazała 
duże zainteresowanie poruszaną przez dyskutantów problematyką 
zwłaszcza, że tym razem nie ograniczono się w wypowiedziach jedynie 
do własnych problemów stanu adwokackiego.

Mówiono o problemach wymiaru sprawiedliwości i jego doskonale
niu. Nie sposób nie zauważyć, że od jakości pracy sądownictwa 
i realnego wykonania orzeczeń sądowych zależy także pozycja ad
wokatury.

Po zakończeniu spotkania w Klubie Adwokata, którego wystrój 
bardzo spodobał się pani minister, Prezydium ORA gościło Ją wraz 
z prezesem Janem Linowskim na kolacji przygotowanej przez panią 
Grażynę Reinhard prowadzącą Klub, podczas której w miłej atmosferze 
w sposób bardzo bezpośredni kontynuowano rozmowy na trudne 
tematy do wymiaru sprawiedliwości i obsługi prawnej.
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