
niędzywbłoto. hzecież adwokat im dłużej wy-
konuje swoją profesję, t,rm ma większą wiedzę
i doświadczenie! To byłby dopiero argument za
regulowaniem zawodu i nabijaniem kabzy sa-
morządowej!Wreszcie co z adwokatami, którzy
nie zaliczą egzaminu? Czybędzie imprzyshrgi-
wało odwołanie, czy bęĘ mogli pisać popraw-
ki w nieskończoność? W tej kwestii jest więcej
pytań nż odpowiedzi Przy stale zmieniająrych
się przepisach prawnyĄ przy rozwoju teń-
nologii i zmianaĄ jakie niesie ze sobą świat,
adwokat musipogłębiać swoją wiećlzę w trakcie
całej kariery. Taka jest speryfika zawodu i to nie
ulega wąĘliwoŚci )ednak pomysł weryfikowa-
nia deklarowanych specjalżacjibyć może wart
jest rozwźenia w przyszłości, ale dziś musimy
się skupić na innyĄ wźniejszych sprawach,
jak chociźby pomoc w rozpoczęciu prary
młodym adwokatom czy stałe Ńwiadamianie
spoleczeństwu porrzeby korzystania z pomory
prawnej. Na tym powinno środowisko adwoka-
cie dzisiaj się skupić.

]ERZY NAUMANN
adWokat

obry adwokat to taki który ma odpo-
lwiednie quantum wiedzy, ale ma
również talent adwokacki Na podstawie

doświadczenja powierą że zaprezentowanie
pogĘdq który z tych prżymiotów jest
wźniejszy, jest bardzo trudne. IGrżdy prakryku-
jąry adwokat może pnytocaJć pnykłady, kiedy
któryś z kolegów sprawę poprowadził tak
zręcznie,żezakończyła się wygraną A więcej
w ilziałaniach adwokackich było owej ztęczno-
ści, a zderydowanie mniej wiedzy,
I tu pojawia się pierwszy problem: skoro specja-
lżacja mia}abybyć certyfikowaną to przecież
badaniu poddaje się tylko zasób wiadomo-
Ści a nie talent i zręcznoŚĆ adwokacką która
często właśnie bywają źródłem sukcesu Ąe
też odwrotnie: chyba kłżdy z nas T|aprzy-
padki (sędziowie znają ich dużo więcej), kiedy
to formalnie bardzo wysoko wyksztalcony
- czytaj: wyspecjalizowany - adwokat, nieraz
także z tytułem naukowyrą popełniakardynal-
ne, by nie powiedzieć szkolne błędy adwokac-
kie. Wiedza na nic się zdaje, sprawę (i klienta)
grzebie brak umiejętności adwokackich innych
nżwyniĘące z nabytej wiedzy.
Pomysł dotycząry egzaminów weryfikacfi nych
ma jeszcze inne wady. Po pierwsze naleĄ mieć
wiele wąęIiwości co do procedury tego rodzaju
certlńkacji. Skoro miałaby onabyć prowadzoną
powstaje podstawowe pytanie, kto miałbybyć
egzaminatorem? Jak wiadomo, w Świecie na-
ukowym postępowanie w sprawie nadania pro-
fesorskiego tytufu naukowego przebiega w ten
sposób, że najpierw sama uczelrria występuje
z określonym wnioskiem, który tra_fla do Cen-
trainej Komi$i do spraw stopni i tytułów. Ta
z koleiproceduje w trybie określonym ustawą (o

stopniach naukowych i tytule naukow}rm oraz
o stopniach i tyrule w zakresie sztuki), a następ-
nie tytut profesora nadaje Prezydent RP.
Przytaczam tu ten przykład dla zilustrowa-
nia skomplikowania kwestii certyfrkowania
dorobku zawodowego - i to tylko w za_kresie
vńedzy. Dla przykładu: jeśIi adwokat posiada
tytrrł profesora prawa rywilnego i chciałby
uzyskać cerryfikat specjalżacyjny w tej dzie-
dzinie właśnie w,,swojej" dziedzinie, to jakiż
to areopag miałby obradować i sprawdzać

oo prz€Jęcra go r wprowatlzenia mednnizrnów
eliminujący& adwokatów z zawodu Prze-
cieŻ nie majstruje się przy sterach podczas lotr1
tylko w warunkach spokoją na ziemi; rozwŁ-
nie, bezpiecznie. Chodzi o bezpieczeństwo pa-
sŻeróq ktÓ4rmi w tym przypadku Ę Wszyscy
adwokaci w Pol§ce. 

'esteśmy 

pomni, choć
jak widać nie wszysry, jakie zakusy objawia
władzawzględem adwokafury oraz że reali-
zujeje zawsze wtedy, kiedy palestrajest słabą
A dziś jest ona slabą wlęcz słabiutka Osobi-
ście uwźarĄ że pewne ruchy stratyfikaryjne
są słuszne, jak np. pr4łwócenie adwokatówka-
saryjnycĘ ale Ą jest czas, by zgłaszać w tych
sprawach projekty.

ANDRZE:, MALlcKl
adwokat. dziekan
okręgowej Rady Adwokackaej

ąd, a szcze gólńe resort sprawiedliwości
ostaodo kierowany przez ministra
Jarosława Cowina przedstawia kolejne

projekty rnin zmian prawa procesowego.
Przerzucają one ciężar przygotowania procesu
z Ędu na strony, a ściśiej na ich pekromocników
Taki stan rzeczy - w trosce o klienta - wymaga
od adwokatów ufr zymywania wysokiego
poziomu wiedzy prawniczej i to nie tylko na
podstawie Eadyryjnego samokształcenią ale
również wykonywania obowiązku doskonalenia
zawodowego potwierdzonego cerqńkatami
Spedalżacja adwokatów, jako dobrowolny
i właściwie uregulowanyproces, ńe oznacza
w żadnej mierze weryfikacji umiejętności do-
tychczas wpisanych na listy adwokatów. Taki
odbiór stanowiska Komisji Eryki NRA jest nie-
uprawniony, gdyz przeciwwagą dla koncepcji
ministra rarosława Cowina musi być mery-
toryczna odpowiedź środowiska adwokatr:r-

ry która wzbogaci informacje o kwalifikadach
i umiejętnościach swoich członków. Formal-
nie kźdy adwokat jest równy adwokatowi co
nie oznacz4że można zestawiać poalĄęza-
wodową adwokata po aplikacji adwokackiej
zakończonej w aktualnych warunkach z adwo-
katem, który ukończył aplikację sądową i ad-
wokacką oraz wykonuje ponad 3o latzawód
w sposób ruetelny, bez usprawiedliwionych
uwag sądów i skarg klientów. Ta kwestia nie
może być pozostawiana rylko dowolnej ocenie
jedynie środowisk niefachowych lub wyrź-
nie negatywnie nastawionych do adwokatu-
ry choć fachowych_ Z powodu nieust;rnnego
procesu otwierania adwokatury można postu-
lowaĆ wprowadzenie tytułu,,adwokat sądowy''.
W ustawie określone zostĄby okres wykony-
wania zawodu oraz wanrnki, po których ęeł-
nieniu nowo wpisani adwokaci tal,cże mogliby
ten tytułuzyskać. Uprawnienia nowo wpisa-
nych adwokatów będą tożsame z uprawnienia-
mi,,adwokatów sądowych'5akie rozróżnienie
mogłoby stanowić dla klientów wła.ściwe wska-
zarie, cry povńerzyć określonemu adwokato -
wi sprawę, czy też z powierzenia danej sprawy
zrezygnować.Codzi się w tym miejscu przy-
toczyc, że w świetle postanowień Kodek§u
Etyld Adwokatów Unii Euopejskiej (rozdzial
3 pkt. tr3)adwokat nie powinien podejmować
się prowadzenia sprawy, której przedmiot jest
poza jego kompetencjami- Adwokat powinien
więc także informowaĆ klienta o prowadzo-
nych Ęrawaą natomiast w aktualnym stanie
prawnym za naduŻycie naleŻy p ocrytlłwaĆ
uż,ruanie przez adwokatów tytuhr specjalisty
w okleślonej dziedzinie prawą bowiem prawo

tego dobro szeroko pojętego wymiaru Ęrawie-
dliwości. Z tych też względów wprowadzenie
specjalizadi w zawodzie adwokata nie może
być sposobem na eliminację dotychczasowych
adwokatów z zawodu poprzez organizadę eg-
zaminów. Dązenie do specjllizacji adwoka-
tów jest podyktowane przede wszystkim trosĘ
o dobro klientów, a więc jest realizacją interesu
publicznego, Urzeczywistnienie tego postu]atu
nie oznacza więc jakiejkolwiek weryfikacji do-
tychczasowych adwokatów podobnie jak rzecz
się miała w innych zawodach prawniczych. Ist-
nialaby możliwość uzyskania tytułu,,adwo-
kata specjalisry'' przy spełnieniu warunków
ustawowych lub choćby okreŚlonych w prawie
korporaryjnlrm wewnętrznyn Nie można
bowiem być obojęmym wobec aktywności ad-
wokatów na polu naukowym, dydaktycznyrĄ
badaw czym czl1 publicystycznyrn Tego rodzaju
aktywność'mierzona publikacjami naukowy-
mi, ukończonymi studiami podyplomowy-
mi, uczestnictwem w zespołach badawczych
mogłaby stanowić podstawę do uzyskania
wpisu nalistę adwokatów specjalistów z po-
szczegÓlny ch dziedzin prawa Qiczba speĘaliza-
cji winna być ograniczona do trzecĘ. Masowy
napĘwprawników do adwokatury stwaźa dla
samorządu adwokackiego obowĘek wprowa-
dzenia regulacji o obieranych spedatizacjach
i ich dokumentowaniu- Nie oznacza to dzia}a-
nia przeciwko dotychczasowym adwokatom
i nie prowadzi do ich eliminacji z 4mku ushg
prawnych. Działania samorządu w ilziedzinie
regilacji specja'lizacji powinny jednak shrżyć
pobudzeniu środowiska do realża§i obowĘ-
ku doskonalenia zawodowego, uzyskiwania
specjalżĘi i przekaz,ywania w dobie inter-
netu włalściwej informacji dla klientów. Taka
jest obecnie potrzeba nie tylko adwokatury,
a prz ede wszystkim jej klientów.
Środowisko adwokackie, ito nie rylko zpowodu
własnych ambicji, a przede wszystkim syfuacji
prawnej obywateli w ędzie, jest zaniepokojo-
ne nie rylko obniźaniem rangi naszego zawodr1
ale również jego celową polityczną deprecjacją
w stosunku do zawodu sędziego i prokurato-
rą bo jest to z pewnoścĘ - jeśliby wykJtcz'ft Ą
wolę poliryków - niezamierzony efekt omłar-
ciaz.awodów,pml czym otwarcie takie nie musi
zawsze oznaczać obnżani,a rangi zawodu ad-
wokata w kontekście poprzednio istniejących
wanrnków. Skracanie okresu aplikadi adwokac-
kiej, poszerzanie dróg pozaaplikaryjnych nie-
wąĘliwie Ęowoduje obnżenie poziomu jakości
świadczenia ushrg prawnych pod względem
merytorycznyrĄ jak róvmież etyczrLym Pm,I
okazji rozpao:ywania skargi radców prawnych
na zmianę przepisów o ich zawodzie sędzia
Trybunału Konstyturyjnego Miroslaw Cranat
zauw ażył, że to do parlamentu naleł kształto-
wanie zasad funkcjonowani]a samorządu Nie
można jednak nie zauw;rĄć odrębnego zdania
sędziego TK Wojciecha Hermelińskiego, który
nie rylko z Ermpatii do naszego zawodą ale
przede wszystkim z powodu nan]ry merytorycz-
nej bronił racji adwokatury, dosnzegając różnicę .

wartości poszczególnych aplikacji - uznając
jednocześnie zalety egzaminu usmego, przy
dopuszczaniu do zawodu adwokatalub radry
prawnego. Nie da się pra7wrócić starych wa-
runków pravrnyń i ekonomicznych wykony-
wania zawodu adwokatą choĆ jednocześnie
niezrozumiała pozostaje obojętność władz na
coraz gorszą§ynrację obywate[i innyó pod-
miotów jako stronwądzie. Chodziwięc o to,
aby adwokatura i jej organy uwzględniając
interes publiczny, a więc zadanie powierzone
konstyturyjnie (art. r7 Korrstynrcji RP) naszemu
samorządowi dostrzegały możliwe w końcu
niebezpieczeństwo tworzenia jedynie sędziow-
sko-profesorskiń, JóiF/ntóW' sądowyĄ
umdniających nie rylko wykonywanie zawodu



ńerdąjedni.To
ny-mówią drudzy.
no7eprąIspłieszynas7Ą
śmyodinnych. Cotak
sŁ byichumiejętności

wiedzę profesora adwokata? A ptzecieżkłżdy
ubiegająry się o certyfikat legitr,rmowalby się
- nie rylko we własnlrm mniemaniu - odpo-
wiednio wysokimi umiejętnościami w danej
gałęzi prawa- Tego rodzaju pytań jest oczywi-
ście znacznie więcej. Druga kwestia to fłtalny
moment natego rodzaju zmiany. Adwokatu-
ra przeżywa szturm nowych członków, nad
którym nikt nie panuje. Samej palestrze odjęto
kompetendę weryfikowania przydatności do
zawodq a pństwowy organżator sprowadza
kata§troĘ, którą obywatele odczują już wkrótce.
Takwięc wychodzenie obecnie z tym pomy-
słem jest zaproszeniem wladzy wykonawczej
do przejęcia go i wprowatlzenia mechanżmów
eliminująrych adwokatów z zawodu. rłze-
cież nie majstruje się przy sterach podczas lotu,
rylko wwarunkach spokojq naziemi; rozważ-
nie, bezpiecznie. Chodzi o bezpieczeństwo pa-
sźerów, któnrmiw tym przypadku sąwszyscy
adwokaci w Polsce. Jesteśmy pomni choć
jak widać nie wszysry, jakie zakusy objawia
władza względem adwokatury oraz że rcah-
zuje je zawsze wtedy, kiedy palesua jest slaba-
A dziśjest ona słabą wręcz słabiutka- osobi-
ście uwrżarĄ że pewne ruchy suaryfikaryjne
są shrszne, jak np. pra7wrócenie adwokatówka-
sacyjnyĄ ale Ą jest czas, by zgłaszać w tych
sprawach projekty.

ANDRZEJ MALlcKl
adwokat, dziekan
okręgowej Rady Adwokackie.j
we wrocławiu

ąd, a szcze góIńe resort sprawied}iwości
ostamio kierowany przez ministra
Jarosława Cowina przedstawia kolejne

projekty rnin zmian plawa procesowego.
Przerzucają on e ciężnł przJgotowania procesu
z sądu na strony, a ścślej na ich peŁromocników
Taki stan rzeczy - w trosce o klienta - wymaga
od adwokatów uo:a7myw:ania wysokiego
poziomu wiedzy prawniczej i to nie rylko na
podstawie tradyryjnego samokszta}cenią ale
również wykonywania obowiązku doskonalenia
zawodowego potwierdzonego certyfikatami
Spedalżacja adwokatów, jako dobrowolny
i właściwie uregulowany proces, nie oznacza
w żadrrej mierze weryfikacji umiejętności do-
tychczas wpisanych na listy adwokatów. Taki
odbiór stanowbka Komisji Eryki NRA jest nie-
uprawniony, gdyż przeciwwagą dla koncepdi
ministra larosława Gowina musi być mery-
toryczna odpowiećź środowiska adwokatu-
ry która wzbogaci informacje o kwalifikacjach
i umiejętnościach swoich członków. Formal-
nie kżdy adwokat jest równy adwokatowi, co
Ńe oznacz4 że można zestawiać poalĄę za-
wodową adwokata po aplikadi adwokackiej
zakończonej w aktualnych warunkach z adwo-
katerĄ który ukończył aplikację sądową i ad-
wokacką oraz wykonuje ponad 3o ht zawód
w sposób rzetelny, bez usprawiedliwionych
uwag sądów i skarg klientów. Takwestia nie
możebyć pozostawiana rylko dowolnej ocenie
jedynie środowisk niefachowych lub wyrŹ-
nie negatywnie nastawionych do adwokatu-
ry choć fachowych Z powodu nieustarrnego
procesu otwierania adwokatury można postu-
Iować wprowadzenie tyruhr,,adwokat sądowy".
W ustawie okreśIone zostałyby okres wykony-
wanń zawodu oraz warunki" po których speł-
nieniu nowo wpisani adwokaci także mogliby
ten tytuł uzyskać. Uprawnienia nowo wpisa-
nych adwokatówbęĘ tożsame z uprawnienia-
mi,,adwokatów sądowych'. Takie rozróżnienie
mogłoby stanowić dla klientów właściwe wska-
zanie, czy powierzyć określonemu adwokato-

o adwokaturze, jakrównież prawo wewnętrz-
ne takiego tyru}u nie okreŚlają Wspomniane
praktyki uz}^//ania q/fułu,,adwokat Ęecjali-
sta'' muszą byĆ oceniane jako niedopuszczalne
w prezentowanych przez adwokatów ogłosze-
niach prasowych lub innych materiałacL Z tej
teżpvlJcryny odpowiadając na pytania Prezy-
dium NRA, Komisja Etyki słusznie zvwóciła się
do Prezydium NRA z rekomendadą podjęcia
prac zmienających w kierunku sprecyzowania
pojęcia,,adwokat specjalista'. Pozycja formalna
adwokatów, jeśli mamy mówić o demokratycz-
nym panstwie prawnyrą powinn abyć zbieżna
z regulacją statusu sędziego, bowiem wymaga
tego dobro szeroko pojętego wymiaru sprawie-
dliwości. Z tych też względów wprowadzenie
specjalżadi w zawodzie adwokata nie może
być ęosobem na eliminację dotychczasowych
adwokatów z zawodu poprzez organżację eg-
zaminów. Dążenie do specjalżacji adwoka-
tów jest podyktowane przede wszystkim trosĘ
o dobro klientów, a więc jest realizacją interezu
publicznego. Urzeczywistnienie tego postu]atu
nie oznacza więc jakiejkolwiek weryfikacji do-
tychcza§owych adwokatów, podobnie jak rzecz
się miata w innych zawodaó prawniczych. Ist-
niałaby moźiliwość uzyskania tytulu,,adwo-
kata specjalistf ' przy spełnieniu warunków
ustawowych lub choćby określonych w prawie
korporaryjnym wewnętrznynl Nie można
bowiem być obojętnlrm wobec akrywności ad-
wokatów na polu naukowyrą dydaktycznlrrą
badawczym czy publirystycznyrn Tego rodzaju
aktywność'mierzona publikacjami naukowy-
mi ukończonymi studiami podyplomowy-
mi uczestnictwem w zespołach badawczych
mogłaby stanowić podstawę do uzyskania
wpisu na listę adwokatów specjalistów z po-
szczególny ch, dziedzin prawa Qiczba specjaliza-
cji winna być ograniczona do trzecĘ. Masowy
napływ prawników do adwokatury stwarza dla
samorządu adwokackiego obowipek wprowa-
dzenia regrrlacji o obieranych specjalizacjach
i ich dokumentowaniu Nie oznaczato dziala-
nia przeciwko dotychczasowym adwokatom
i nie prowatlzi do ich eliminacji z rynku ushrg
prawnych Działania samorządu w dziedzinie
regulacji specjalżacji powinny jednak służyć
pobudzeniu środowiska do realiza§i obowĘ-
ku doskonalenia zawodowego, uzyskiwania
specjalżacji i przekazyrłania w dobie inter-
netu włŃciwej informadi dla klientów. Taka
jest obecnie potrzeba nie tylko adwokatury,
a przede wszystkim jej klientów.
Środowisko adwokackie, itonie tylko zpowodu
własrrych ambicji, a przede wszystkim syruacji
prawnej obpv:ateli w sądzie, jest zaniepokojo-
ne nie rylko obniź:aniemrangi naszego zawodu,
ale również jego celową polityczną deprecjacją
w stosunku do zawodu sędziego i prokurato-
rąbo jest to zpewnoścĘ - jeśiibywyklllcaftĄ
wolę poliryków - niezamierzony efekt otwar-
cia zawodów, prry cTymoir,larcie takie nie musi
zawsze oznaczać obnżanń rangi zawodu ad-
wokata w konteKcie poprzednio istniejących
warurików. S}racanie okresu aplikacji adwokac-
kiej, poszerzanie dróg pozaaplikacyjnych nie-
wąĘliwie Ęowoduje obnDenie poziomu jakości
świadczenia uslug prawnych pod względem
merytorycznyrĘ jak równieŻ etyczrLym PrZy
okazji rozpatrywania skargi radców prawnych
na zmianę przepisówo ichzawodzie sędzia
Trybunalu Konss7nrryjnego Mirosław Cranat
zaawaĄł.żeto do parlamentu naleĄ ksztalto-
wanie zasad funkcjonowania samorządu Nie
można jednak nie zauwrĄć odrębnego zdania
sędziego TK Wojcieóa Hermelińskiego, który
nierylko z sympatii donaszego zawodu, ale
przede wszystkim z powodu nafury merytorycz-
nej bronił racji adwokatury, dostrzegając różnicę
wartości poszczególnych aplikacji - uznając
jednocześnie zalety egzaminu ttstne go, przy
dopuszczaniu do zawodu adwokatalub radry
prawnego. Nie da się pr4lwróciĆ starychwa-
runków prawnyń i ekonomicznyń wykony-

a
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niędzywbłoto. Przecież adwokat im dłużej wy-
konuje swojąprofesję, tym mawiększą wiedzę
i doświadczenie!Tobyłby dopiero argument za
regulowaniem zawodu i nabijaniem kabzy sa-
morządowej!Wreszcie co z adwokatami, którzy
nie zaliczą egzaminu? czybędzie imprzysh€l-
walo odwołanie, czybęĘ mogli pisać popraw-
ki w nieskończoność? W tej kwestii jest więcej
pytń nż odpowiedzi Przy stale zmieniających
się przepisach prawnych, przy rozwoju tech-
nologii i zmianacĘ jakie niesie ze sobą świat,
adwokat musi poglębiać swoją wiećlzę w trakcie
całej kariery. Takajest specyfika zawodu i to nie
ulega wąęliwości Jednak pomysł weryfikowa-
nia deklarowanych spedalżacjibyć może wart
jest rozwźenia w przyszłoŚci ale dzŚ musimy
się skupić rn innycĘ wźniejszych sprawacĘ
jak chociźby pomoc w rozpoczęciu prary
mlodym adwokatom czy stałe uświadamianie
społeczeństwu pomeby korzystania z pomory
prawnej. Na tym powinno środowisko adwoka-
cie dzisiaj się skupić.
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obry adwokat to taki, który ma odpo-
wiednie quantum wiedzy, ale ma
również talent adwokacki Na podstawie

doświadczenia powierą że zaprezentowanie
poglądu, który z tych przymiotów jest
wrżniejszy, jest bardzo trudne. IGrżdy prakryku-
jąry adwokat może przytoczyĆ przykłady, kiedy
któryś z kole8ów sprawę poprowadzil tak
zręcztie,żezakończyła się wygraną A więcej
w dziataniach adwokackich było owej ztęczno-
ści a zdecydowanie mniej wiedzy.
I tu pojawia się pierwszy problem: skoro spęda-
Iżacja miałabybyć cerqńkowaną to przecież
badaniu poddaje się rylko zasób wiadomo-
ści, a nie talent i zręczność adwokacką która
często właśnie bywają źródłem sukcesu Ale
też odwromie: chyba kłżdy z nas znaptzy-
padki (sędziowie znają ich dużo więcej), kiedy
to formalnie bardzo wysoko wykształcony
- czytaj: wyspecjalżowany - adwokat, nieraz
ta],że z q/fułem naukowym, popełniakardynal-
ne, by nie powiedzieć szko]ne błędy adwokac-
kie. Wiedza na nic się zdaje, sprawę (i klienta)
grzebie brak umiejętności adwokackich innych
nż wyniĘące z nabytej wiedzy.
Pomysł dotycący egzaminów weryfikaryjnych
ma jeszcze inne wady. Po pierwsze należy,mieć
wiele wątpliwości co do procedurytego rodzaju
certyfikacji. Skoro miałaby ona być prowailzoną
powstaje podstawowe pytanie, kto miałbybyć
egzaminatorem7 Jak wiadomo, w świecie na-
ukowym postępowanie w sprawie nadania pro-
fesorskiego tytułu naukowego przebiega w ten
sposób, że najpierw sama uczelnia występuje
z okreśIonym wnioskierą który trafla do Cen-
fialnej Komisji do spraw stopni i tytułów. Ta
z kolei proceduje w trybie określonym ustawą (o


