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-l- eden z zalrcskanych o kondycJę swo-
l |e| koĘonc|l adwokrtów powl€dzlal
l ml, że wpadłF warszawskie|pat€śry

t-,' aEs'oUvanle lrzech |€| G2lonków
(l zapoMadana p.zesluchanla nasĘpnych)
o tyle go Clegą' że może to Ędzle w5l,zą5
l w5lęp do lego' by wzlqlo s|ę do talddl Wy-
brylów
JERzy NAUMANN: Problem jest skomplikowa-
ny. Proszę 7wałć' że samorząd adwokacki nie
]'estł}posażony w instrumentypozwalaiące
na aĘ1vne zrł"lczanie patologii Nie manyfu
na m)aśli zwykłch przewinień dysqplinar-
nycb' bo z nimi umiemy sobie poradzić' cho-
dzi o prawdziwąpatologię, która polega
nardJłorzjstj'1yaniu moilirdości' jakie daje
v'yk '}.rł.any zawód i tołlarzysącE mugwa-
rancje do proł.adzenia dziala]ności de facto
sprzecalej z prawem, wtj'rn popadania
wkonfliktz pmwem kamyrn

czy dlEe pan powledzl€ą że pal€glTa |e5'
bezsllna w obllczu la*lch za$oźeń?

od bardzo dawna towarz1szy mi myśl' że
ktoś, kto nosi ct ubny qrtuł adwokaLą a do_
puszcza się przestępstw niejest
adwokatem - jest przestępcą który schronił
się W adwokaturze, że znalazl się w ńej
pĘez pomylkę. Adwokatura to jest taki
starl takjak stan sędziowski' w którym plo-
'lradzeńe działa]ności pozostającej
w konj[kcie z prawem jest sprŻeczne z naj-
bardzĘ elementamymi cechami zawodu'
w obydwu ł}padkach łt}stępuje element
porłoldnia, poc7ucie, że nie tylko wykonuje
się Zdwód' ale leż' że pełni się ważną spo-
łecznie funkcję. Nie wstydzę się
sformułowania o realizowaniu misji, bo po-
czucie, że się idzie Ż pomocą
potrzebująĆemu, bądź teź - w ł\,}padku sę
dziów - Źe się w1łnierza sprawiedliwość,
jest szczeŃlną "wartością dodaną' na Tzecz
calej społeczności. Praca pozbawiona tych
elementów bylaby bezduszną rut}'ną'

W wyrnnrze
SprawiedliwoŚci

w etyce, nadal na szczęście odruchowo i nie-
omy]rrie odróżniamy dobro od zla'
PrŻJ.swajamy sobie za]eżność, że zlu na]eży się
sprawiedliwa kara- Nie sądŻę' aby rozumienie
Ęch zależności w środonrjsku adwokackim by-
ło odmienne.

sam pan ldedyś powledzlal, źe wy|rawny adwo-
'l(at w sprawle kamel umle przewldzlea
lozumowanle i ruchy sędzIego l może tak pok1€-
]ować posĘpowanlem' że Wbloni kllenta
przyna|mniei z na|Clęźszego zarzuiu. l że |eg' to
nlebezpleczeństwo dla adwol(alów' dla lch 5u-
mlenla.

Adwokat to shażnik prawa. Jeżeli zatem sa-
mo prawo, a więc usta\łodawca, a więc naród,
usl anawia określone Żasady prowadzenia pro'
cesu sądowego' to pilnowanje i egzekwowanie
gwaĘncji danej puez prawo nie jest wykro-
czeniem adwokata. ]ecz jego powinnością'
Konfukt sumienia pojawia się wół't'czas, kiedy
adwokat, zamiast slużyć prałlu, zaczyna słu-
żyć zhr. chodzi o to, że plawo dało także złym
ludziom okleślone gwalancje. Adr,vokat ma
problem, gdy mu się te splavy pomylą Do-
br}m prawem samorządu adwokackiego jest
wpierw pokazać takiemu zagubionemu glo-
bus' a jeśli tej |ekcji nie odlobi. pożegnać go
bez ża]u'

Jednak advrokat nle |esl dla sl€ble czy naw€l
kllenta anl dla samo.ządu. stanowI Glem€nt wy-
mlaru spnwledllwośCl'

To prawda Ma swój udzial w skomplikowa-
nym plocesie v)rnierzania sprawiedliwości A]e
ł!]łuiaI sprawiedliwości obejmuje też napra-
wianie pomyłek sądowyctl- Taką omylką może
być talde }toś, kto nie po$'inien być adwoka-
tem. wydalając taki ułomek z adwokatufy,
samorząd wyświadcza pr4sĘę wszystkim
wyżej łvymienion}m' z wymiarem sprawiedli-
woścl na czele.

zlamana lodna azv drude kań.Ja .d!rr.!ke.ketyka jest wszystkim


