
Sedy dysc;plina*IffY*
pra\Mnik6w bed Eiawne
$ ustawa o dyscyplinarkach prawnikow podzielifa srodowisko
s Korporacje: ministerstwo zmierza do likwidacji samorzqd6w

S Resort: nie chcemy ograniczad niezaleinoici korporacji
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V _ Y sEdolrmicfwa powszechnego to za_

mach na niezale2noii zawoddw prawniczych,
stwierdzili prawnicy podczas pi4tkowegopa_
nelu w GP. Zdaniem wiceminisira enatzb;a
Kr5r2e-, ustawa przygotowana w resorcie spra-
wiedliwodci jest potrzebna.

Adwokat Jerzy Naumann rwierdzi, 2e iei
wejicie w 2ycie stawia pod znakiem zapyta_
nia dalsze istnienie zawodowych korporacji
prawniczych, zosranE te2 naruszone podsti-
wowe zasady adwokackiej autonomii i nieza_
le2nodci.

- Cfrc-emy tylko ujednolicii model postq_
powad dyscyplinarnych dla zawoddw praw_
niczych. Ale jest to tak2e odpowiedZ na nie-
prawidlowoici, jakie wystqpily w adwokac_
kich i radcowskich s4dich dyicyplinarnych
- odpiera zarzuty Henryka i"*i"ao*rt u-
-Kuraszkiewicz z Ministerstwa Sprawiedli-
wodci.) PfiAW*strony2itg
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PANEL GAZETY PRAWNEI PostQpowania d,vsq?linarne wobec adwokat6w, radc6w pra'rnmych, notariuszry

Zagrozonaniez,alerutosd
S Sqdy dyscyplinarne korporacji prawniczych majq byd przeniesione do sqd6w powszechnych

$ Resort sprawiedliwoSci chee w ten spos6b usprawnid postgpowania

S Adwokaci i radcowie prawni uwaiajq, ie zagroiona jest niezaleino5d samorzEd6w zawodowych

TOMASZ PIETRYGA

pi4tekw redakcji Gaze-
ty Prawnej odbyl siq
panel dyskusyjny nad

nowym projektem ustawy o postE-
powaniu dyscyplinarnych wobec
os6b wykonuj4cych niekt6re zawo-
dy prar,r'nicze. Projekt zakada, Le

korporaryjne postgpowalia dysry-
plinarne wobec adwokat6w, nota-
riuszy i radc6w pravrnych zostan4
wl4czone w ramy s4dor,rmictwa po-
wszechnego. Funkcjq rzecznika
dyscyplinarnego, kt6r4 pelnil do-
tychczas przedstawiciel korporacji,
bqdzie pelnii prokurator. Postqpo-
wania - takjak przed s4dem - po-
wszechnym majq byi javme.

Usprawnienie postgpowari
Przeniesienie korporacyjnych

postqpowari dyscyplinarnych do
sqd6w powszechnych stanowi za-
gro2enie dla niezale2noici samo.
rz1dow.prawniczych - twierdz4
przedstawiciele tego Srodowiska.

Zdaniem prokuratora Leszka
Drwqskiego, wsp6lautora projektu
ustawy, celem jej jest ujedno[cenie
postqpowari dyscyplinarnych dla
wszystkidr zawod6w prarvniczych,
co leiy przede wszystkim w intere-
sie publicznym.

- Dorychczasowe postqpowania
prowadzone przez korporacje byly
wielokrotnie kytykowane. Nowe
prawo ma je usprar.tmii i poprawii
j akodi wydawanych orzeczert - tza-
sadnial prokurator.

Leszek Drwgski, jednoczednie
przekonyual, 2e najlepszq gwaran-
cj4 zachowania niezaleinofci kor-
poracji jest pozostawienie im prawa
do wyznaczania standard6w etycz-
nych, przy jednoczesnym przekaza-
niu niezawislemu sEdowi orzekania

JERZYNAUMAN$I
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adwokackiei,
to trzeba sobie
powiedziec-nie ma
prawelgwieka. '
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kiewicz z Ministersrwa Sprawie-
dliwodci. Powoluj4c siq na orze-
czenie Trybunafu Konstytucyjne-
go, stwierdzila, 2e ustawa zasad-
nicza nie okreila zakresu samo-
rzqdnoSci, zostawiaj4c to na
poziomie zwyklych ustaw.

Kodeksy etyczne to nie ustawy
Krytycznie do projektu ustawy

odni6sl siq sgdzia Waldemar Zu-
rek. Uwa2a on, ie nie nale2y trak-
towai postqpowari dyscyplinar-
nych tak samo jak przestEpsrw,
gdyi. rodzaj narudzeri etycznych
jest zasadniczo inny. S4dy po.
wszechne orzekaj4 na podstawie
obowiqzuj4cych przepis6w prawa;
czyli ustaw i rozporzqdzef, tym-
czasem kodekyetyczne nie s4 ak-
tami tej rangi.

=Jak4 podstawq prar,rm4 bqdzie
musial wskazai sqdzia pisz{c uza-
sadnienie do takiego orzeczenia,
jeZeli naruszenie bgdzie dotyczylo
jedynie jednego punktu kodeksu
ewcznego danei korporacii - ovtal

nie od tego, czy dla nas wszystkich
sq one 6wiqte czy nie. Je6li rru4<ro-

czymy w zagadnienie tajemnicy
adwokackiej, to trzeba sobie po.
wiedziei jasno, 2e nie ma wtedy
adwokatury, nie ma prawa do
obrony i nie ma praw czlowieka
- powiedzial adwokat Jerzy Na-
umann.

Zdaniem Roberta Gilera z war-
szawskiej izby notarialnej nie ma
Zadnych merytorycznych przesla-
nek, aby stworzyi tak4 ustawq.

- W przypadku korporacji nota-
riuszy nie zdarzylo siq, aby mini-
ster sprawiedliwodci wystqpowal
z vrnioskiem o wszczqcie postEpo-
wari dyscyplinarnych wobec czlon-
k6w. To ozracza,Ze nie mial 2ad-
nych zastrze2eri - powiedzial nota-
riusz.

- Proj ekt pows tal z przyczyn po -

litycznych. Od dlu2szego czasu je-
stedmy Swiadkami ataku na po-
szczeg6lne zawody prawnicze.
Przez dfugi czas skupialy siq one
na adwokafitrze lerlz nhiclv r6ru-

tomasu.pietrygaQi*f*r.pi
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nie minister byl bezradny wobec
skarg, st4d wziqla siq potrieba siq-
gniqcia po inne rozwiqzania.)

Wsprilpraca Katazyna Rychter


