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Gdzie le\ kamieri adwokatury?

Adwokatura potrzebuje wizji. Jednak nie o deklaracje w stylu ,,Adwokaturg widzg wielkE"
chodzi, bo to juz nie ten czas.Zycie pgdzi do przodu, zmiany cywilizacyjne i spoleczne sE

faktem. My5lenie o przyutoici, gdysig jestzwroconymwylEcznie ku historii i sprawom prze-
szlym, skazuje adwokaturg na porazkg, aby(mo2e nawet- klgskg. Kierunkiem slusznym,
a przynajmniej poci4gajErym, wydaje sig po pierwve wla5ciwe rozpoznanie i opis sytuacji
biezEcej, a po drugie trafne odgadywanie przys4oeci. Nie jest to zadanie dla jednostek,
lecz wyzwanie vqzmagaj4ce zbiorowego wysilku intelektualnego tyih wszystkich czlonk6w
adwokatury kt6rym losy i przyszloSd polskiej palestry le24 cokolwiek na sercu. Zbli2asig
Zjazd Krajov'ty. Nie ma chyba lepszej okazji, aby przedstawiC indywidualne przemySlenia,
by inspirowaly zbiorowq mEdro66 (z nieskromnE nadziej4, 2e b9d4 jej uzyteczne).

Szkic sytuacji bie24cej (pr6ba1

Na obecny stan rzeczy wphTwajE, jak sig wydaje, nastgpujEce uwarunkowania:

- wlEczenie adwokatury w panoramg liberalnego SwiatopoglEdu politycznego, a wigc
traktowanie jej jako jednegoz wielu uczestnik6wzwyklej gry interes6wgrupowych. Podej-
5cie takie ogranicza rolg i aspiracje palestry do zagadnienia konkurencji rynkowej, maksy-
malizacji zysku, przy stalej sklonno5ci do nadmiernej ochrony stanu posiadania (korporacjo-
nizm). Poglqd ten ponadto vvyraza sig w postulacie zniesienia wszelkich, poza formalnym
ce nz u se m wyksztalce n i a, kryte r i 6w sprawdzaj Eryc h przydatn o6i zawodow4 d o pos i ad an i a
dyplomu oraz faktu niekaralno6ci. Tego rodzaju poglEdy mo2e posiadad tylko ten, kto nie ma
pojgcia, na czym polega robota adwokacka oraz nie wie komu i po co jest potrzebna;

- w{qczenie spraw dotyczEcych ustroju adwokatury do biezEcych rozgrywek politycz-
nych. Awigc lansowanie hasel, kt6re wprawdzie calkowicie ignorujq potrzeby trzeciej
wladzy, palestry oraz klienteli wymiaru sprawiedliwo6ci, ale za to gwarantujE glosy w wy-
borach. Mamy tu na my6li gl6wnie repertuar chwyt6w demagogicznych adresowanych do
tej czgSci wyborc6w, kt6rzy nie maj4 odpowiednlego rozpoznania i orientacji merytorycz-
nej w sprawach dotycz4cych Adwokatu ry oraz 1e) roli w funkcjonowaniu pafistwa, jednak
wykazuj4 podatno66 na wlwolanie zamierzonych emocji, kt5re przelozq sig na rozHad
glos6w wrzucanych do urny;

- niekoaystny wizerunek publiczny Srodowiska adwokackiego wykazuj4cy cechy petry-
fikacji. Adwokatura pozostaje nie tylko w (naturalnej) opozycji do pafistwa-we wszystkich
pu nktach dotyczqcych praw czlowieka i obywatela orazzjawiskzagraial4q'ch prawidlowe-
mu dzialaniu pafstwawwarunkach demokracji. Niestety pozostaje te2, jako 6rodowisko
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zawodowe, w daleko posunigtej izolagi od samoorganizuj4cej energii spoleczefistwa oby-
watelskiego,w kt6rym nie jestobecna. PonadtoSrodowiskotrwaw poczuciu niedocenienia
przezspoleczeistwo. Ale takze naz bytczgsto neguje, wzglgdnie nie przymuje dowiadomo-
5ci krytyki kierowanej pod swoim adresem, [<t6ra wobec tego nie wywoluje merytorycznej
refleksji. Jako szczeg6lnie opresyjna i nieuzasadniona odbierana jest w Srodowisku krytyka
werbalizowan a przez prasg i media, co polaryzuje wzajemne nastawienie objawiaj4ce sig
czasem niechgci4, a czasem nastawieniem wrgcz wrogim;

- utrata wptywu na ksztaltowanie Srodowiska palestry przy okreSlaniu i badaniu kry-
teri6w przydatnoSci zawodowej; jakze waznq pochodn4 tego stanu rzeczy jest faktyczne
utrudnienie utrzymania tradycyjnych standard6w i zasad wykonpvania zawodu. Mamy do
czynienia z sytuacjE powierzenia pieczf, ale pozbawia sig nas niezbgdnych instrument6w
do jej wla5ciwego wykonywania;

- wewngtrzne przeSwiadczenie 6rodowiska o niezrozumieniu spraw adwokatury przez
wladze pafstwa, instytucje pozarzEdowe oraz spoleczehstwo, kt6re zbli2ej niewyja6nio-
nych prryczyn nie sE sklonne analizowa6 i uznawad argument6w prezentowanych przez
samorzEd palestry;

- brak wiary w mozliwoSi wywierania przez adwokaturg faktycznego wptywu na proces
legislacyjny oraz jako6( stanowionego prawa (co jest zre'szt4obiektywnym faktem dajqcym
sig wykaza6 wieloma przykladami);

- uczucie zawodu, a niekiedy i bezsilno6ci, ze glos adwokatury nie jest odbierany jako
szczery i prawdziwy', lecz zazwyczaj jako forma ukrycia zupelnie innych pogl4d6w, trick,
demagogia lub zwykty falsz. Czgsto mozna poczu( sig jak oskarzony, kt6remu z zasady sig
nie wierzy. Slowem, istotnym mankamentem styku adwokatury zotoczeniem jest prze-
6wiadczenie, 2e jej glos pozbawiony jestwiarygodnoSci. Brak zaufania do palestry na ocze-
kiwanym poziomie jest faktem. Bardzo nieroztropnie jest ten stan usprawiedliwia6 tezq,
ze adwokaci s4zawsze pzezvdadzg nielubiani, bo jej patrzE na rgce i broni4 obywatela
przedwladz4.

Jednak jednym z najbardziej istotnych znak6w czasu jes! jak wolno s1dzi(., daleko idEca
utrata Poczucia tozsamo6ci zawodowej, rozumiana jako rozpad element6w ksztaltujqcych
poczucie samoidenty'ikacji, odrgbno6ci i rvylEtkowo6ci slu2by adwokackiej. W ujgciu psy-
chologicznym poczucie tozsamo5ci okre6lane jest najczg6ciej jako 5wiadomoSi wlasnej ciq-
glo5ci w czasie, stalo6ci i sp6jnoSci. W 6wietle socjologii natomiast,,to2samo66 jest caloSciE
konstrukcji podmiotu, k6re odnosi do siebie, do podstawowej potrzeby przynale2no6ci,
stabi I no6ci, identyf ikacj i z dziedzictwem, dorobki em przod k6w"1 .

Caly klopot bierze sig sQd, ze jeszcze niedawno bylo oczywiste, i2 adwokatem jest ten,
kto wystgpuje przed s4dem. Nie zakl6calo tego powszechnego rozumienia funkcji zawo-
dowych angazowanie sigprzezadwokat6ww zajgciaprawnicze niezvvig.ane bezpo5rednio
z prowadze n i em praktyki sqdowej. N asQpila w tym vrzgl gdzie jed nak calkowira de kompo-
zycja i pomieszanie. Wsp6lcze6nie adwokatem jest nie ten, kto uczestniczy jako obro6ca lub
pelnomocnik w sporze s4dowym, lecz tak2e ten, ho uzyskal tytul adwokata - choiby nigdy
przed sEdem nie wysqpil i przed czym odczuwa tak wielki strach, 2e nigdy te2 nie wysepi.
Dzi5 adwokatami jest wielu, i coraz wigcej koleg6w prawnik6w, kt6rzy wykonu j4 rzeteln4

1 
J. Nikitorowicz: Pogranicze. Toisamoit. Edukacja miqdzykulturowa, Wyd. Uniwersyteckie Irans

Humana 1 995, s. 68.
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robotg prawniczq, h6ra jednakz roboqadwokackgnie manicwsp6lnego. Nie nalezytych
uwagrozumie6w kategorii r6znicuj4cej,ze ktoS jestlepszy, a kto innygorszy, leczvvyl4cznie
w perspektywie odmiennoSci zada6, 16l, predyspozycji oraz umiejgtno6ci zawodowych.
Kryzys poczuciatozsamo6ci plynie sqd,2e kolejne pokoleniawzrastalyw pae5wiadczeniu,
2e adwokatem jest ten, l<to ma cenzus, okre6lone predyspozycje osobowo6ciowe i moralne,
nabyl wymagane umiejgtnoici oraz uzyskal tytul adwokata. Wsp6lcze5nie pozostaje tylko
pierwszy i ostatni element a to stanowczo za malo.

Jakby ktopot6w byio malo, na utratg silnego poczucia tozsamo6ci palestry wplywa we-
wngtrzny konflikt poglqd6w w odniesieniu do kwestii zlania w jedno 5rodowisko adwo-
kat6w i radc6w prawnych. Zwolennicy tej koncepcji (zauroczeni magi4 wigkszych liczb)
tracEz pola widzenia to, na co zwracajq uwagg przeciwnicy: automatyczne, zadekreto-
wane odg6rnie, nieewolucyjne zlanie obydwu Srodowisk calkowicie zniweczy elementy
to2samo6ci: poczucie potrzeby przynaleznoSci, stabilno6ci, identyfikacji zdziedzictwem,
dorobkiem przodk6w. Sed te2 sformulowany zostal poglEd, ie :gw. polgczenie zawod6w
oznacza koniec adwokatury. Omawiane zagadnienie ujemnie wp[wa na kondycjg wspol-
czesnej palestry poniewaz kazdy rozlam rozbija poczucie jedno5ci i wsp6lnoty, bez kt6rych
nic dobrego zbudowai sig nie uda. Rozlam jest sprawcE rozpadu;-a nie o rozpad adwo-
katury nam chodzi. Zbigniew Herbertofiarowuje nam takie oto zdanie: jeS|i mial poczucie
glgbokiego zwi4zku, to wlaSnie z kamieniem. Wigc jednym z podstawowych problem6w
dzisiejszejadwokatury jest, 2e paestaje mied ona sw6j wlasny, jeden, ten sam dlawszystkich
i wszystkim niezbgdny kamieh.

Opr6cz wymienionych ,,glgbokich" problem6w wystgpuje wiele innych, o charakterze
mniej lub bardziej przejsciowym. wymienii tu nalezy w pierwszym rzgdzie upadek laztal-
ceniawskutekzamiany uczelni wyzszych, a nawet uniwersytet6ww komercyjne przedsig-
biorstwa. Wydzialy prawa to nie miejsca, w kt6rych sig studluTe, lecz kolektury w kt6rych
skreSla sig kupony test6w: przy obecnej liczbie student6w nie ma innego sposobu ,,egzami-
nowania" z nabytej wiedzy. lnteligencji i pzydatno5ci studenta testy juz zbada(. nie mogE,
wigc absolwent uczelni jest,,produktem" machiny do zarabiania (na nim) pienigdzy, a nie
zetelniewyksztalconym iwla6ciwie paesianym, lepszym ni2 byle jakim juryse-oczywi5cie
na poziomie wiedzy teoretycznej.

Drugim powa2nym, acz puej(;ciowym klopotem adwokatury jestzagrozenie fikcjq apli-
kacji adwokackiej. Przej5ciowym dlatego, ze albo wr6ci ona na normalne tory albo sig
rozleci. Znane sE (zewngtrzne) mechanizmy, ktore zagra2aj4 koncepcji aplikacji, jednak
adwokatura zostaje z tym problem sama, jak zawsze zrcszt4.

Trzecim jawi4cym sig problemem jest implementacja na krajowy rynek przedsigbiorstw
prawniczych zudzialem adwokat6w, jako samodzielnych podmiot6w gry biznesowej.
Zuwagi na rozbudowanie wqtk6w to temat na innq okazjg. Nie mo2na go jednak przy-
najmniej nie wymienii, poniewa2 zjawisko to w spos6b bezpoSredni oddzialuje naterai-
niejszo56 i puyszlost adwokatury.

Opis sytuacji biezEcej oraz kondycji adwokatury bytby wybrakowany, gdyby pominE6
otoczenie, w kt6rym adwokaci i adwokaccy adepci pracuj4.

Z bardzo wielu wqtk6w wybierzmy dwa. Pierwszy zwiqany jest z niezwykle groZnym
zjawiskiem, kt6re polega na paeistaczaniu sig s4du w urzEd -zewszystkimi tego stanu veczy
negatywnymi nastgpstwami. Biurokraryzacja pracy sqd6w w spos6b bezpoSredni a szybki
degraduje pozycjg wymiaru sprawiedliwoSci. Trudno o zgodg na obnizanie autorytetu wladzy
s4downiczej, bo nie mazgody nadeprecjacjg autorytetu pa6stwa. Zbiurokratyzowanie kazde.j
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z tuech wladz szkodzi paristwu, ale zbi urokratyzowanie wladzy s4down iczej szkodzi mu
najbardziej. Dlaczego? Bo najbardziej szkdzi ono spo.leczefistwu. Drugi wEtek postzeganych
zagro\ei dobywsp6lczesnej wigesigz czg5dowowadliwym procesem ksztalceniasgdzi6w
i prokurator6w. To bardzo rozbudowany tema! ale na potzeby tej wypowiedzi ograniczmy go
do ledwie zarysowania problemu: aktualnie realizowany trend eliminuje adwokataz ,czeit-
nictwaw v'tymierzaniu sprawiedliwoici (co wielu chce myli6 z fizyczn4obcno5ci4 adwokata
na sali oraz wstawaniem i siadaniem, kiedy nale2y). Jefli na sali sEdowej, od poczqtku do
kofica procesu, tylko jedna osoba ma ex officio racjg - a jest ni4 zawsze i tylko sgdzia, to
proceswymferzaniasprawiedliwo6ci doznajezagro2eniananiespotykan4skalg,adwokatzaS
jest sprowadzony do roli kogo5, kto sgdziemu tylko pzeszkadza. EmanacjE te1 tendencji jest
sta{a rozbudowa 6rodk6w represynych, w tym dotkliwych, jakie sgdzia mi w rgku tak wobec
adwokata, jak i jego mocodawry (w procesie karnym), a tak2e wprowadzanie instrument6w,
w kazdej ztuech procedur, kt6re nie tylko uderzaj+ w sqdowego pomocnika strony, ale
ocierq4 sig wrgcz o ograniczenie prawa do sEdu.

Propozycje my5 le n i a o adwokatu rze'w pers pektywie wi,eloletn i ej

Przedstawiona wy2ej interpretacja obecnego stanu zagro2eri i uwikiah adwokatury mo2e
by6 odczytana w rytmie marsza pogrzebowego. stanowczo tak nie jest aby biec do przodu,
trzeba wiedziei sk4d sig startuje, bo inaczej mozna pomylid kierunki.

Pod namysl, rozpatrzenie i sluszne decyzje Krajowego zlazdu mo2na przedlozyc nastg-
pujEce tezy. W ramach dzidafi dlugofalowych adwokatura powinna:

' dziala( na rzecz odbudowy autorytetu adwokata jako osoby realizujqcej szczeg6ln4
powinno5i zawodowo-osobisto-spoleczn4, obdarzonE zaufaniem publicznym (rzeczTwt-
stym, a nie tylko zadekretowanym),

. zabiega( i doprowadzi6 do reaktywowania w porz4dku prawnym, a wigc m.in. po-
datkowym, wydzielonej kategorii wolnych zawod6w;w przypadku adwokat6w nie chodzi
tu o jakiekolwiek preferencje podatkowe, ulgi itp., lecz o przywr6cenie stanu, w kt6rym
ustawodawca zauwala, awigc tak2e szanuje okre5lone zajgcia, nadajEc im odpowiedni
status,

' zabiega6 i doprowadzi6 do wydzielen ia z reiymu prawnego ustanowionego dla pro-
wadzen ia dzialal no6ci gospodarczej fun kcjonowan ia kancelari i adwokackich w osobnq
kategorig; adwokat nie jest biznesmenem. Pracuje m.in. po to, aby sig utrzyma(, ale praca
adwokata zawiera w sobie szczeg6ln4 ,,wartoiC dodan4", kt6rE nie jest bynajmniej tylko
podatek VAT. warto56 ta to warto56 spo'lecznie w1\/teczna, chroniqca prawa obywatelskie,
a wszerszej perspektywie - ochraniaj4ca demokracjg. Nie ma najmniejszego uzasadnienia,
aby adwokat byltraktowany jako ,,podmiot gospodarczy" i biznesmen. Adwokaci zarabiajq,
ale nie sq biznesmenami. Rozumienie tel prostej prawdy trzeba przekud na odpowiedniE
siatkg pojgciowo-prawnA;

' doprowadzii do odzyskania i wzmocnieniaw 6rodowisku adwokat6w poczucia to2sa-
moSci 6rodowiskowej, zawodowej oraz jej pochodnej - 6wiadomoSci uczeEtnictwa w misji
spoleczn i e po|ytecznej;

. dqzy( do przywr6cenia tytulowi adwokata naleznego mu poszanowania w5r6d sE-
downictwa oraz legislatury, przede wszystkim poprzez usunigcie zporzEdku prawnego
wigkszo5ci regulacji o charakterze bezpo6rednio lub po6rednio antyadwokackim;
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' d{ye do zmian legislacyjnych sluz4cych wymiarowi sprawiedliwo6ci, a wigc ukierun-
kowanych na dob6r odpowiednio przygotowanych i warto5ciowych kadr zastgpu sgdzi6w,
notariuszy, adwokat6w, radc6w prawnych, prokurator6w oraz komornik6w, kt6ry to dob6r
winien zostai trwale wyjery z obszaru polityki; kryteria doboru kadr oraz zasady vvykony-
wania zawodu muszq zostad podporz4dkowane takim regulacjom, na kt6re Swiat polityki
nie bgdzie mial istotnego wplywu;

. d{yedozmian regulacji ustawowych okre lajEcych zasady naboru naaplikacjgadwo-
kackE oraz wsQpienia do adwokatury - w kierunku odzyskania wplywu na kztaltowanie
kryteri6w biorEcych pod uwagg faktyczne predyspozycje wymagane od kazdego adwokata,
a niezbgdne do wykonywania zawodu;

. przywr6ci(. aplikacji adwokackiej pelny sens i wartoS6;

. przywr6ci(.stratyfikacjg w5r6d prawnik6w pracuj4cych narzeczadwokata na posadach
dependenta, pomocnika adwokata, asystenta, z prawem zastgpstwa przez dw6ch pierw-
szych w niekt6rych, nieskomplikowanych sprawach. Skoro sEdownictwo reaktywowalo
takie stanowiska jak referendarz, sekretarz czy asystent sgdziego, to nie ma najmniejszych
powod6w, aby osoby, kt6re np. nie zdaly egzaminu na aplikacjg adwokack4 lub dopiero
sig do niego szykuj4 nie mialy pracowa6 pod nadzorem i na rzecz-adwokata, w ramach
stworzen ia od powied n iego systemu;

. przywr6ci( system, w kt6rym aplikacja bgdzie elitarn4 drogE wej5cia do zawodu do-
stgpn4 wylEcznie dla najlepszych i wykazujEcych sig nie tylko odpowiednio wysokim po-
ziomem wiedzy, ale przede wwystkim niezbgdnymi w zawodzie predyspozycjami, a wigc
tak2e last but not /east poziomem etycznym; powinien zosta(talae dopuszczony wolon-
tariat co poszerzaloby dostgpno66 do szkolenia sig do zawodu;

. przeciwdzialad zamyslom i rozwiqzaniom prowadzEcym do rozwadniania skladu ad-
wokatury.

Czy takie cele sq w og6le do osiEgnigcia?. Wzi4e trzeba przede wwystkim pod uwagg
uwarunkowania przemijajqce. Nalez4 do nich przede wszystkim moda na studia prawnicze
oraz moda na aplikacje. )akto z popularno6ci4 kierunk6w bywa, podstawowym jej regu-
latorem jest rynek pracy. Je6li sig zwa2y, ze szanse na wsQpienie do siuzby sgdziowskiej
sE juz nikle, coraz trudniejzostat prokuratorem, notariat jest juz nasycony/ a palestra nie-
bawem osiEgnie liczebnoSi odpowiadaj4c4 zapotrzebowaniu rynku, to oczywiste sig staje
odwr6cenie obecnego trendu i nap6r na povczeg6lne aplikacje zacznie slabnE6. Mo2na
te2 latwo przewidzie(,Ze po okresie rozkwitu - kt6ry dopiero nastEpi - doradztwo prawne
bez cenzusu okaze sig zajgciem bez przysAoici.

Koniecznego zaznaczeniawymagaf ze wymienione tezr/ s4 oczywifcie sformulowane
w perspektywie wieloletniej. Z uwagi nazupelne oderwanie niekt6rych propozycji od obec-
nych, takze unijnych rozwiq.aA prawnych, a wigC i mozliwo6ci szybkiego uzyskania postulo-
wanych efekt6w, nakre6lone uwagi sE przedlozone jako postulaty kierunkow,e na najblizsze
20, 30, a moze i 50 lat. Nikt z nas, adwokat6w, nie powinien czui sig zwolniony z obo-
wiEzku my6lenia o adwokaturze w perspekrywie nawet niedostgpnej osobistym do6wiad-
czeniem. Jezeli utrzymamy poczucie tozsamo6ci, ten gmach nie splonie jak alekandryjska
biblioteka. O ile adwokatura przetrwa, o tyle nasze paristwo i jego jak2e wa2naczgrc, jak4
jestwymiar sprawiedliwo5ci, bgdq pomy6lnie trwaly - ku naszemu oraz przyszlych pokolei
adwokat6w dobru. Dobro to spoczywa tam, gdzie le2y kamieft adwokatury.
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