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sady etyczne byly przestrzegane - siqgniqto
po prawo. I byla to pierwsza tak oczywista
poraika tradycyjnej etyki zawodowej, kt6ra
byla silna i oczywista tak dlugo, p6ki stano-
wila imperatp,r, moralny. Gdy imperatyw 6w
zacz4l zanika6, beznriednie dano dow6d temu
zasmucaj4cemu stanowi rzeczy, przystqpujqc
do kodyfikacji etyki.

Biorqp pod uwagq,2e Savigny byl mini-
strem ds. kodyfikacji, a wiqc kodyflkowanie
po prostu milowal, to jego konstatacja co do
zaniku etykl gdy tylko zaczyna byt kodyfi-
kowana, warta jest permanentnej reflek$i-
My9 Savigniego sprzed ponad r5o lat nie jest
zreszte oderwana od rzeczywistosci, w kt6rej
2yjemy w XXI wieku Brzmi anachronicznie?
Nie. I latwo to wykazaC. Bo czy| nie krad-
niemy dlatego, 2e tak stanowi si6dme przy-
kazanie Dekalogu (6sme wedlug podzialu
przyjqtego przez protestantdw, anglikan6w,
prawodawnyctl 2yd6w i mormon6wh A mo2e
nie kradniemy dlatego,2e w kodeksie karnym
mamy zapisany art. 27a? Czy zatem kradli-
by6mg nie maj4c ni jednej, ni drugiej kody-
fikacji? Oczpvi6cie nie. Dlaczego zatem nie
kradniemy? Bo mamy to zapisane w swoim
cynrilizacyjnym genomie. KtoS powie jednak:
przeie2 Fenicjanie, Egipcjanig Grecy, Rzy-
mianie, nowozytni kradli. Notak, kradli, ale
po pierwsze - w znacz4cej mniejszo6ci, a po
drugie - od czasu ustanowienia prawa byli za
swe postqpki karani. (A wiqc zupelnie taf jak
my). Tak wiqg wracamy do dobrego pytania:
dlaczego, w swej masie, w swej codzienno-
Sci nie kradniemy? Nie kradniemy wyQcznie
dlatego, 2ew przeut2aj4cym odsetku popu-
lacji szanujemy cudz4 wlasno$d, a jej zab6r
oceniamy etycznie ujemnie. Nie kradniemy
nie dlatego, 2e inni oceni4 takie zachowanie
ujemnie, ale przede wszystkim dlategq 2e my
sami wewnqtrznie odrzucamy krarlzie2 jalo
spos6b zawladniqcia ordz4 rzecza

Pod4zaj4c drog4 tej ryzykownej .ugumen-
tacji, mimo*'ohie dotarli6my do sedna pro-
blemu. Savignfernu wptarczylo jedno zdaniq
nam daleko do jego precyzji mySli i bieglo6ci
w slowie. Spr6bujmy jednak odpowiedzie€ so-
bie na pytanie: czy sklonnoG( kt6rej wiqkszoSf
z nas obecnie bezwiednie ulega, a kt6ra wiedzie
rns ku pokladaniu calej wiary w literq prawa,
nie jest aby nadmierna? Problemten daje siQ
postawit o<l innej strony: cry rnsze postqpo-
wanie mo2e by€ w spos6b wystarczaj4cy (dla
@eczno5ci, w K6rej 2yjemy, bo przecieZ o ni4
wyQcznie drodzi) moderorrane wyltrcznie za
pomoca instnrmentu praw4 a wiqc odporied-
nio gqstej sieci zakaz6wi nakaz6wuformowa-
nydr w tre5f norm prannydr? To pytanie daje
siQ przeformatonrae w inny jeszcze spos6b.
Mianowicie, czy jeste6my w stanie ,,obstuzl€"
wpwania i oczekiwania etyki za pomoc4 norm
prawa? Czy uda sig nanl prawniko4 zast4pid
etykq naszych rozlicznydr profesji perfekcyj-
nie zapisanymi normami prawnym? Slowem:
uy moiemy zast4pit etykQ odpowiednio pre-
cyzyjnym skomponowaniem kodeksowych
paragraffw? Z tym jednak zastrze2enierr; 2e
przez etykq rozumiemy spos6b postqpowania
bed+ego wynit<iem wo,rmqtrznego impera-
tywq a nie wyl4cznie jako namna:2anie zdaf,
w kt6rydr Sowo .etyka" (adwokack4 sqdziow-
ska, notariusza, legislatora itd) odmieniane
jest we wszystkich przypadkac[ a nadto - bez
2adnego umiaru

Nawet napardziej pobie2ne przejrzenie
historii etyki zawodowej prawnik6w, je6li
komu pasuje np. od czas6w Savigny'ego po
dzi6, prowa&i do wniosku" 2e dltenie do pu-
nirywnego rozumienia funkcji zapis6w ko-
deksowych odnosz4cydr siq do deontologii za-
wod6w prawniczych prowadzi na manowce.

le5li drcemy zaj6€ donik4d, brnijmy w ka-
zrristylq, opisujmy wszystko i wszystkich,
cyzelujmy i dzielmy kaidy wlos na dowoln4

czy ze$njest coraz
lepiej , czy tezwrqcz
odwrotnie?

Pytanie o stan etyki zawodowej w profesjach
prawniczych jest o tyle zasadne, 2:e daje siq
zaobserwowad stale ponriqksaiQcy siq roz-
ziew pomiqdzy czqstotliwo6ciE dyskutowania
przezpnwnik6w o wla-mej etycea stanem jej
przestrzegania posEzeganym przez obywate-
li, prasq, klient6w. ttzede wszystkirn, czego
nie powinni6my ukrywa€, o niskim pozio-
mie etyti zawodowej m6wi4 sarni prawnicy,
zarzucaj4c sobie wzajemnie niespelnianie
standard6w w ramach poszczeg6lnych grup
zawodowych. Sqdziowie m6wi4 2le o etyce
adwokat6w, adwokaci o etyce sqdzi6w, pro-
kuratorzy... i tak dalej. Co wiqcej, m6wi4 coraz
gorzej. fakby tego bylo malq nawet w ramach
tej samej grupy zawodowej slydra6 narzeka-
nia na koleg6w i ciche utyskiwani4 2e z etyk4
zawodow4 jest coraz gorzej. Wlakiwie kazdy
z praktykrri4cydr prawnik6rr m6glby poda€
dowoln4 licz\ naruszefi etycznyc[ z jak4
sig zetkn4l w praktyce dnia codziennego. Sy-
tuacja zmusza zatem do zastanowienia, bo
prz:rie? z etyk4 nie mo2e by€ r6wnoczeSnie
aZ tal' dobrze i rttak2le-

Friedrich Carl von Savigny jest autorem
pogl4dq 2eje6li zasady etyli prawniczej zo-
stajq spisane, uformowane w kodeksy, to jest
to r6wnoznaczne zkoricem etykl Ftzecz osuo
powiedziana, bo ktos m6glby zapytae a komu
to przeszkadza, 2e normy etyczne przybior4
formq spisan4? Tak postawione pytanie jest
klarycznym unikiem przed odpowiedzi4 na
wla6ciwe pytanie: czego symptomem jest
postulat, aby zasady etyczne spisa€? Bo o cos
jednak chodzilo, skoro przez dhrgi czas, do
pewnego momennr zasady etyczne fu nkcjo-
nowaly, i to tunkcjonowaly Swietnie bez ja-
kiejkolwiek formy ich skodyfikowania, a od
kt6rego6 momentu pojawil siq pomysl ich
spisania Okazalo siq bowierrl 2e nakaz we-
wnetrzny postepowania w okre5lony spos6b
przestal byf wystarczaj4co silnym imperaty-
werrt. Do przestrzegania zasad moralno6ci
zawodowej pouzebny byl nowy instrument:
spis zasad postgpowania z okre3leniem za-
chowatr zakazanydr. To znaczy - okazal siq
potrzebny (niezbqdny?), poniewa2 prawnicy
przestali ich przestrzegac. A zaterrl aby za-
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ilYI(A Zasiedzen ie stuzebnosci rnoze
byi ?zenl/ane ?zez w+aSciciela
AktywnoSi
wlasciciela
nie moze pozostai
bezznaczenia dla
instytucji zasiedzenia
shrzebnoSci
przesylu

Tak4 tezq przajal Sed Nai$rlzszy w udrwale z zr
stycznia zorr r. (sygn. akt m CZP 124/10). We
wstq)nydl roavajaniadr dotycz4cyd rozpa-
trywanego zagadnienia prawnego SN zwr6cil
uwagq na specyfike sluZebnoki przesyhfjaka
je* korzy6t @eczna wynikajq4a. z zapernnienia
wlafciwego dzialania urzqdzefi przesylo,vyctr
niez\dnyd do zaopatrzenia wiehr odbiorc6nr
w okre5lone medr4 oraz specyfrkq regulacji
prarvnej dotyczqcej bi€gu terminr zasiedzenia
shlzebnodci przes!&L Te ostatnia polega na tynl
i2 bieg terminu zasiedzenia *r2ebno6ci przesytu
nie jest regulq^anywprost prrzez jeden przepis
k.c. Pierwszym z nich jest aft.3oS4 kc., kt6ry
nakazuje do Cr-rzebno6ci przesyhr o@owiednio
stosowat przepisy o du2ebnodciach gnrntowyctl
w tym art. 292 kc. (zdanie pierwsze) przewidu-
j4cy mo2liwo6{ nabycia slu2ebno6ci gruntowej
w drodze 'asiedzenia" Drugi przepis to art. z9z
kc. (zdanie drugie), kt6ry stanowi,2edo kwe
stii zasiedzenia sluircbno6ci gnurto,r'ej stosrje
siq odpowiednio przepisy o zasiedzeniunieru-
dromo6ci Trzeciprzepisto art r75 kc. Zgodnie
z nim do biegu terminu zasiedzenia sto$te sie
przepisy obiegp terrninuprzedawniend wtym
art r23 par. r pkt r kc puervidtrj4cy, irc Dieg ter-
minu przedawnienia przerywa kazda c4mno66
przed qdem lub innym organem po,r'olanym
do ro4oznania spraw lub egzekwowania rosz-

l(edyS
ponnoC,

licz\ czq6ci (nrlaszrzaLe technologia nam
to umo2iwia). Opiszmy w spos6b kompletny
Swiat we wszystkich dostqpnych nam ujq-
ciach Zr6bmy to - mo2e siq uda" Mo2e uda
siq za pomocq odpowiedniego zestawu norm
prawnydr wyeliminowad owo ci4Qce (nie-
kt6rym)brzemiq, jakim jest etyka zawodowa.
Uczyimy zatem wysilek, aby etykq zast4pit
prawem - a wszystkie nasze problemy zosta-
n4 wreszcie roaui4zane nrzeciez wystarczy
nam dobre prawo, aby takie zlogi jak uczci-
woSQ przyzwoito6€, honor oraz dobre oby-
czaje wyrzucit zaburtq (wyrzuci€ kogo6, co6
za burtq, to znaczy utraci€ tego kogos/to co6
na zawsze i bezpowrotnie).

Czy tego chcemy, czy nie, uporczywie po-
wraca pytanie o istotQ etyki prawniczej,o jej
ksztalt i sluszno6€ nakaz6w, o jej obecno6d
i znaczenie w codziennym 2yciu bardzo wy-
j4tkowych ludzi, kt6rzy w szczeg6lnej roli
spotykajg siq w qdzie, w gabinecie notarial-
nym czy prokuratorskim. A takie w zaciszu
pokoju, w kt6rym legislator ukladabrzmie-
nie prawa. I wielu innych, cichych miej-
scach, tak cichychjak gabinet adwokacki.

Czy zatem w tych wielu miejscach jest
jeszcze etyka, czy tylko zapisy kodeks6w
etycznych? Bo jeSli tylko te ostatnie, to nie
maju2 nic. Sq one calkowicie zbgdne i nie-
zwlocznie powinny zosta6 uchylone. Chot
osobiScie wolalbym, aby Savigny nie mial
ncji, jednak mo2e jeszcze, na ostatniej pro-
stej, warto sie zastanowi€, czym jest, czym
nie jest, w czym siq wyra:ia, a w czym nie
owo osobliwe .zjawisko", jakim jest etyka
prawnik6w.

By€ mo2e go ju2 nie ma. Zwlaszcza 2e tak
du2o siq o nim m6wi. A mo2e jest jednak
gdzie6 poza tymi wszystkimi wieloma slo-
wami, sympozjami, uczonymi konferencja-
mi? Friedrichu von Savigny, daj nam szansq!

Polscy radcy prawni chc4 pomagai prawnikom
ze wschodu w ich walce o niezaleznosi i niezawisloSi

](aidy ma
prawo zaiqda€
wynagrodzenia za
urzidzenla stohce
na jego dzielce

czef danego rodzaju albo przed s4dem polu-
bornyrq przedsiErziqta bezpoSrednio w celu
dodrodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia
lub zabezp ieczsria roszczen ia.

SN dusznie zauwa2yl, 2e najwiqcej wqtpliwo-
Sci moin budzid pojqcie czynno6ci przerywaj4cej
bieg terminu przedawnienia Celem instytuQi
przerwania biegu zasiedzenia jest uniemo2-
liwienie posiadaczonri zasiedzenia wlasnoSci
nierudromo6ci hrb innego prawa w stonrnkrr
do nieruchomoki le2eli wiqc wlakiciel sktada
wniosek o ustanondenie sluzebno5ci przeqrhr za
wynagrodzeniem, to niew4tfliwie podejmuje on
dzidania skierowane na podkre6lenie, ie korzy-
sta on ?€ slv€opnwawlasnoki NiepozostajQc
biernynq wta5ciciel rvykazuje drE uregulornania
spo sobu korzystania z nie rudromosci. Zlo2enie
takiego wniosku proaradzi do zniany rodzaju
posiadania z niezaleznego od woli wla6ciciela na
zgodne z jegowol4 W przypadkuuwzglednie-
nia 24dania ustanorrienie shr2ebno Sci prze sylu
dokornrje siq zgodnie zwoQwla&iciell wobec
powy2szego w opinii sN aktpvno6€ wla6ciciela
nienrchomo6ci nie mo2:e pozostad bez znaczenia
dla instytucji zasiedzenia shripbnoSci przeryhl
Musi spo,vodo,va6 przerwanie biegu zasiedze.
nia sfuZebno6ci przesytu

MardnJasifslri
radca prawnv w kancelarii cide Lovre,tte Noud

ararydr nonryrdl lcaj6w uE jest mi zdecydowa-
nie latwiej rnowid o problernadl kt6re odczu-
wawiele moidr kolei:anek i koleg6rvz kraj6ru
Europy Srodkovej i wscfrodniej.

fako samorz4d ndc6ro pnwnych ufundornali-
Smy Slpendia dla pnwnik6w z kraj6w Partner-
stwa Wrhodniego, zapraszaj4c idr na nasz koszt
na Kongres Federacji Adwokatur furopejskich
odbywaj4cy siq we Wroclawiu oraz seminarium
w Poznaniu dotyczqpe prawa europejskiego-
Muszq wspomniec,2e jednym z prawnik6w,
ktory\d obecnyna Kongresie, jest lawd Shpiel-
k4 czlonek nady Adwokackiej lzby w Miriskrr
(BialoruS), kt6ry zostal usuniqty z adwokatury
w marcu zorr r. za obronq wiq2ni6nr politycz-
nydr na Bidonrsi. Dzigi obecnoSci przedstawi-
cieli knj6w narmerstwa Wsdlodniego na Kon-
gresie pnwnicy z cal'ej furopy maj4 moiliwo6f
zapoa'at iq z problemami tnpQcymi te kraje.
Wh6nie dlatego zorganiz@\fane zostalow cza-
sie Kongrcsu speclrlne spotkanie prawnik6w
z kraj6w Parmerstwa Wschodniego z cz)on-
kami raiadz Federacji Adwokanrr Erropejskidr

Przed przelomem polirycnym 1989 r. polscy
pnwnicy, runiaj4c siebie i swoje rodziny na re-
presje, bronili o*ar2onydr wprocesadr politycz-
nptl Wtedy pomagal nam caty demolcaqrcany
Swiat Teraz radcy prawni pomagaj4 kolegom ze
Wrhodu, aby wten sposob syrnbolicznie splaci(
dug zaci4gniqty 20 lat temu u koleg6ru z Europy
Zadodniej. la sarna wielolcomie uczestniczytam
w zagranicznydr sta2ach; kiedy6 my otrzAm]l^/a-
liSmy pomog dziS pomagamy innyrn

przewodniczqca Komireru or. rrn,".,.lil'li,lltjl
Rady Radc6w Prawnych

lla polsko-
-bielorurtld
granlcy koftcry
slq nlezrulslo3€
zawod6w
prawniczych

nuopa, a z nQwszystkiepawnicze zawody stajq
obecnie przed szczeg6lnymi wpwaniami Za-
r6wno og6lno3wiatovrry lcyrys ekonomiczny,
niestabilna srmracp spoleczna w wielu knFd:,
jak i wydarzeniaw parlstwadr zn|luj4cydr siq
poza UnQ Europejsk4 kai4 nam stawiac pyta-
nia o prryszlo6t. Odbyr,vajAcy siq we Wrochwiu
Kongres FedenQi Adwokatur eurryy to bardzo
dobra okazja dla prawnik6w z knj6w paftnerstwa
wsclrcdniegq by zyskad wiedzq rn temd bie2?-
6y6fu zrgadnief, a z dnrgiej shony moiliwoff roz-
mowy z pnwnikami z kraj6wUnii Eurqej*iej
o prSlemadr dotykaj4cydr idr kraje, o tym Fk
wdczy€ opraworz4dno( w tym o niezaleino6t
zanod6wpawniay$ iprzestrzeganie przez idr
czlor*&r fundamentalnyctr warto6ci zan'odtr.

Unia Europejska ulegla w ostatnich latach
poszerzeniu o rz knj6w. fest to czynni\ kt6ry
musimybnt pod tnmgq analizujqp przyszl4
dzialalno6( errropejskiego Srodor,viska prawni-
czego. fako cdie reprezentuj4cej jetten z tak


