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elementów bylaby bezduszną rutyną.

Czy pan aby nle ucleka od lemalu? Co lo ma
wspólne8o z bezsllnośclą adwokatury wo-
bec palologil?

Nie bez przyczFly odwołuję się do etyki
jało podstawowego regulatora zachowań
czlonków palestry' zważ}.wsz,y na spec}'flkę
Żawodu adwokata etyka postępowania jest
podstawołvym warunkiem jego właści\,ve8o
'wykon}&1ania. samorząd, także jego pion
dysc}plinam}ł nie ma instnrmentóW o 7a-
balwieniu policfrn)'rn - nikt niejest władny
zarządzać przeszukań kancelarii wertova-
njd akL przep)t).wanja o konlakty z klien-
tami, badania, czy przy okazji udzieleńa
Żlecenia na prowadŻenie spraly nie w].stę-
pująjakieś doda&owe ustalenia, ktfue np.
narusząią plawo karne. sarnouąd to nie
policja czy prokurahra. To oznacza także,
że musimy polegac bard'/iej na ]azewieniu
etyki zawodowej, by uchronić środowisko
od infiltracji przez osoby z malginesu prŻe'
stępcze8o, niż na "braniu się do łybrykóv/',
jak to pan Iedaldor olaeślił.

A rzecznlk dyscypllnarM
Rzecznik dysclplinamy nie wszczyna po'

stępowali na podstawie kontarzowych
plotek' bo l{toś coś o kimś powiedzia]:tak
samo jdł prok_uralol \iezbędnejesl donie-
sienie albo dowód lub poszlaka Z tych
przycz)Ąl w $ubych sprawach samorząd
rnoże ro/począć d/idlania' gdj rusry proku_
ratu.ra czy media ujavnią poważne fak!ł
ostaforio mie]iśmy z tj'rn właśnie do cz}'rrie-
nia r,v sprawie falszowania dokumentacji
lekarskiej i pion d}.sc}plinamy zadzialał
\,!Tęcz \łzorcowo'

w lei sprawle zdzlwllo mnle n|e tyl€ to' 
'epEparowano lewe zwolnlenla' ile kwoĘ |a-

He placono' Paradoksaln|e może to
oznaczaą źe ielt plocedel nle |esl masowy.

Poznanie sz{Żegółów dopiero przed rra-
mi. Znam doń,]sienia medióW ale wolę
poczekać z oc€ną na fakty procesowe. Ge-
nera]nie jest tak, że w naturze obowiązuje
prawo ubrzymania proporcji Mała lapówka
za małą sprawę. wielka za wielką. oczywi-
ście wolalbym' żeby ani w wielkicĘ ani
w małych nie bylo łapówek

A może wyrogly nam osoby Czy nawe' ło-
dowlska' któl? wy'oźą kaide pienlądŹe'
byte nle pólść do w|ęzlenia. Albo nawet za-
d€mons|rować spoleeeństwu; patracle'
na nas nle ma sllnyct,

zgadŻam się: rzeczywistość to listonosz
prz}rnoszą(y wiadomości raz dobre, raz
złe. Pieniądz sfuży dobrej lub z}ej sprawie,
zależnie od lęki, wjakiej się znajdzie. MaI-
na ręka uż}ae pieniądza do zlych celó& ZłJa
boFaB cŻlowiek używa pieniąd7a iak bronl
którą pokazuie' Że to on iest górą Tak było'
jest ibędz'e.

Do lapówkl trreba |ednak dwórh ston. Jak
pan Ędzl' co sprawlą że adwokacl, ldórzy
polowę żYCla pośwlęclll na zdobycle pozyc|l
zawodowei' ry.yku|ą ią dla pieniędzyP

Magia pienjądza. wylącznie to' obecnie
pieniądz tak bez$aniczrie lządzi życiem
i światem, że ma siłę płzyciąganią jak nigdy
dotąd. Historycy pewnie mnie zganią
za ńewiedzę, ale mówię tu o globa]Łmie
wszechwładzypieniądza. Pżestaje być
$,aŻne, czy to pieniądz dobry czy zdob}ty
ńeuczciwie. skolo mamona stala się bo'
gem, nie dziwi to' że dla niektórych pozycja
zawodowa i dolobek stlaciły jakiekolwiek
znaczenie. oni myślą znaczę tyle, ile mam
pieniędzy' Z takim podejściem bycie adwo-
katem ocenia się przez ilość zgamiętych
pieniędzy' Nie dziś przecież nakręcono film

'Wszystko na sprzedaż".

czy zatradll onl w ogóle adwokackl etog?
Adwokatun jest powiązana z pienią-

dŻem, bo to sposób zarabiania na życie. A]e
tam' gdzie zaczyna rządzić'u,yłącanie pie-
niądz, końc7y się adwokatura, a zacłmajej

karykaturł Za pieniądze można splawę za-
łatwić a]bo prowadzić. Adłvokatura polega
na prowadzeńu spraw, a nie na ich zała-
twianiu.

Jak slucham w 5ądzle mlodych prawnllóq
ldórzy mówlą' źe nie PŻyszli po sprawledll-
wotć' tylko wytrać sprawą a na pylanle'
po ldór€| Ę 5ttonle' odpowtada|ą' że
po dusznei' 

'o 
nle chce ml9lę z nlml wlęce|

]ozmawlać. czy len Cynlzm mud bya |uż
w mlodym prawnlku?

Trudno njeral odróŻnic' gdzie kończy się
zdrowa ambicja. a /acz)na niezdrowa chci-
wość' Ja się panu nie dżwię, bo mnie się też
nie chce rozmawiać z kimś, kto głupio gada.
Nieslety. c}.nizm jest takim słnym nowo'
tworem zagTaz ając}m adwokatowi, jak
u sędziego demora]izacia postępuiąca wraz
z poczuciem wladzy' Jeśli w pańskim p}ta'
niujest zawańa prośba o ladę, to proszę
baldzo: niech pan z nimi więcej nie gada.
Szkoda czasu. PTędŻej czy później czas im
będzie musiał poświęcić rzecznik dysc}'p]i-
namy.

Od cynizmu, wygodnlctwa, a nawel pazel-
ności do pJzes'ępłwa dloga |ednak dal€ka.
Moźe rozpowszechnllo się przekonade, lak-
że W pańslde' prcfes|l' że możliwa |esl
wlna bez kary lapówlE bez wlęzlenla?

Proszę wybaczyć' aJe ocenjam lo inac7ej.
cJTlżm i wygodnictwo to bakteńe, }tóre
szybko rozpoczJTlają procesy gni]ne. oflarą
ich pada morale. Tak wiele się zmienia, ale
na szczęście j edno nie: dobro pozostaj e do'
brem. zło - zlem. Nrtimo calej wszechog-ar-
niającej IelatywiŻacji, plóby wzruszenia
war1ości podstawovych, nie tylko neszĘ

ztamana iedna Czy druga kańera adlvokacka
mnleimańwl, mań{vl zagrożenie dla Ędownlc-
twa - ta wlcdza l wladza prawnlków. Jak 5lĘ
plzed nlą zab€zple.zyA

O rety! Funduje mi pan gm pl'taniem wlpra'
łvę z motyką na slońce, zostanę odsądzony
od czci i wiary

Jest pan pl€resem Ędu adwokacHego' nie
ndeknle pan...

Nie umykam, tylko wiem, że wszystko, co
W tej sprawie zostanie powiedziane, i tak bę-
dzie przetlumaczone na opaĘ gdyż słowom
adwokala z Za]ożenia pTł.pisuje się odmierrne'
u]oT'te intencje. NieldórŻy dot]cfęci są ulom-
nością sądŻenia innych według siebie.

Na szaŹęścle nle wszyscy.
Dobpe.'. Społeczeństwu, klienteli oraz r,!y-

miarowi sprawiedliłfości zagraża program
Ieali7owany prŻez drugie8o z kolei prcmiera
oraŻ tzeciego z kolei minisb? sprawied]iwości,
któŻy dążą do vjprowadzenia do procesu wy-
mierzania spnwiedliwości ludzi
niesprawdzonych, nieprzlEotowanych,
w znacznym plocencie przyqadkowych. Mówję
to z pŹylaością, gd}Ź ploglam ten ńe wzmac-
nia państwa polskiego, lecz je osłabia'
osłabianie wlad7,y sądowniczej jest osłabia-
niem polskiej demokracii. Nie ma najmnjejszei
różnicy między q.In, kiedy niewłaściw czło-
wiek zostaje sędzią, adwokatem czy
plbkuatorem. Każde z tych personalnych po'
tladęć osłabia calą strukturę.

co lo znaczy nlewlaśClwy Czlowiek?
wiedzę łatwo uzupekrić: jeden, drugi komen-

taiz, jakaś mono8lafi a, tochę orzeczńctlva i goto-
we. A]e co zrobii. kiedy mamy do cłTrierud nie
z deficńem wiedzy, 1ecz z delic}"tem molale? c zy
etyki można się nauczyć? Nie. Albo się owo etycz-
ne DNA ma w sobie, albo ruina. Tak więc vszelkie
rządowe programy abypomijać lcmień węgieLly
etyki zawodol'vei,sądestrulcyjne.

surcwa oc€na.
Bo W v]mialze splawiedlirości etyka jest

vsz}stkim' Bez niej cała leszta ńe ma żadne8o
znaczeńa. Nie będzie sprawiedliwości,jeże]i sę-
dŻia ora' adwokatńe splosąiąv}zrraniom' jakie
plzed nimi stawia etyka zawodowa

-ro zmav ial Marek Domag akki


