Festiwal Filmów Prawniczych w Łodzi
Kolejna projekcja w ramach Festiwalu Filmów Prawniczych „Masz prawo do adwokata”,
zorganizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi z
okazji 100 -lecia
Adwokatury, odbędzie się 22 kwietnia w Kinie Bodo w Łodzi.
Festiwal Filmów Prawniczych ma na celu przybliżenie zawodu adwokata oraz roli jaką odegrał on w
przemianach społecznych. Tym razem wyświetlony zostanie „Krótki film o zabijaniu” w reż.
Krzysztofa Kieślowskiego. Film wyświetlony zostanie w niedzielę 22 kwietnia o godz. 17:00 w Łodzi w
Kinie Bodo (ul. Rewolucji 1905 roku 78/80). Po projekcji przewidziana jest dyskusja o karze śmierci.
W Polsce kary śmierci nie wykonuje się od 1988. Ostatnią osobą, na której wykonano egzekucję, był
Stanisław Czabański skazany 12 czerwca 1986 roku za gwałt oraz brutalne zabójstwo kobiety oraz
usiłowanie zabójstwa dwóch córek zamordowanej. Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski.
Czabański został powieszony 21 kwietnia 1988 roku. 7 grudnia 1989 Sejm PRL ogłosił amnestię,
która m.in. osobom skazanym na karę śmierci zamieniała wyroki na 25 lat pozbawienia wolności.
Według badań SW Research dla Newsweeka przeprowadzonych w 2016 roku za przywróceniem w
Polsce kary śmierci jest aż 45 % badanych.
Kolejne filmy wyświetlane będą raz w miesiącu. Na wszystkie filmy wstęp wolny. Serdecznie
zapraszamy.
Repertuar Festiwalu Filmów Prawniczych „Masz prawo do adwokata”:
„Krótki film o zabijaniu” reż .Krzysztof Kieślowski, 1987 Polska projekcja w dniu 22 kwietnia 2018;
g. 17:00 (zobacz więcej)

„Prawnik z Lincolna” reż. Brad Furman, 2011 USA projekcja w dniu 13 maja 2018; g. 17:00
(czytaj więcej)

„W ułamku sekundy” reż. Fatih Akin, 2017 Francja – Niemcy projekcja w dniu 23 września
2018; g. 17:00 (czytaj więcej)

„Sprawa Gorgonowej” reż Janusz Majewski, 1977 Polska, projekcja w dniu 21 października
2018; g. 17:00 (czytaj więcej)

„Bezmiar Sprawiedliwości” reż. Wiesław Saniewski, 2006 Polska projekcja w dniu 18
Listopada 2018 g 17 (czytaj więcej)

„Lincz” reż. Krzysztof Łukaszewicz projekcja w dniu 9 grudnia 2018; g. 17:00 (czytaj więcej)
Historia Adwokatury nierozerwalnie związana jest z historią Państwa Polskiego. Jednym z pierwszych
aktów prawnych wydanych przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, tuż po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości w 1918 roku, był dekret w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry
Państwa Polskiego („Dziennik Praw Państwa Polskiego” 1918, Nr 22, poz. 75). Regulacja weszła w
życie 1 stycznia 1919 r., zaś pierwsze rady adwokackie w Warszawie i Lublinie oraz pierwszą
Naczelną Radę Adwokacką wybrano w marcu i kwietniu 1919 r.
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Dekret z 1918 r. był nowoczesną regulacją z wieloma oryginalnymi polskimi rozwiązaniami.
Powoływał dwuszczeblowy samorząd adwokacki z izbami adwokackimi, których okręgi odpowiadały
w zasadzie okręgom sądów apelacyjnych oraz Naczelną Radę Adwokacką, ale obowiązywał tylko na
terenie byłego Królestwa Kongresowego, a od 1922 r. także na innych ziemiach byłego zaboru
rosyjskiego. W pozostałych dwóch dzielnicach pozaborczych Polski utrzymały moc prawną regulacje:
austriacka z 1868 r. i niemiecka z 1878 r.
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