
I\ie bqdzie juZ kary zawodowej
,.
Smierci po dyscyplinarce
KORPORACJE
Adwokaf, radca, welerynarz
czy komornik bqdq mogli
ubiega6 siq o powr6t
do zawodu po dziesiqciu
lalach od dyscypllnarnego
wykluczenia z zawodu.

Wczoraj w sejmowej Komisji
SprawiedliwoSci i Praw Czlo-
wieka odbylo sig pierwsze
c zytanie rz 4dowego proj ek(u
noweli prawa o adwokaturze
oraz kilku innych ustaw.
Przewiduje on mo2liwo6i
powrotu do zawodu mimo
dyscyplinarnego wyklucze-
nla z ruego.

Trybunal Konstytuqrjny w
wyroku z 18 paZdziernika
zoro r. (sygn,K t/og) orzeklo
niekonstytucyino3ci przepi-
su wystgpuj4cego w niekt6-
ry:hustawach,stanowi4cego,
2e skreSlenie z listy czlonk6w
danej izby jest nieodwracal-
ne. Zawieraj4 go m.in.: prawo
o adwokaturze i ustawy o
radcach prawnych, rzeeni-

kach patentowych, o zawo-
dzie lekarza weterynarii, o
samorZ4dach zawodowych
architekt6w, in2ynier6w'bu -
downictwa oraz urbanist6w,
Projekt stanowi nie tylko
wykonanie tego wyroku, ale
rozci4ga nowe regulacje na
wszystkie podobne zawody.

Nie bqdzie jednak auto-
matycznego powrotu. Stary
- nowy kandydat musi spel-
niai wszystkie inne wymaga-
nia, np. dawai rgkojmig na-
le2ytego wykony'wania zawo-
du. W niekt6rych qpadkach
powr6t mo2e byi tak2e uza-
le2niony od dodatkowego
szkolenia.

JeSli chodzi o adwokat6w
i radc6w, powr6t bqdzie. sil-
niej obwarowany. Ka2da
osoba, kt6ra nie wykonywala
zawodu przez co najmniej
dziesiqd lat, podlegai ma
ponownemu wpisowi na listg
dopiero po zloZeniu egzami-
nu adwokackiego. Takie
rozwi4zanie pozwoli na we-
ryfikacjg wiedzy.

Nie wszyscy popieraj4
wyrok i proponowane zmiai
ny. Jerzy Naumann, autor
komentarza do Kodeksu
Etyki Adwokackiej, kr1'tycz -
nie ocenia wyrok TK i projekt
noweli.

- 54 czyryl kt6re na zawsze
dyskwalifikuj 4 czlowieka w
danym zawodzie. Czy sgdzia,
kt6ry przyj4l tap6wkg, moZe
byi sqdzi4, a bankowiec,
kt6ry okradl baak - bankow-
cem? Takie pomysly depre-
:j91"J4 nasze zawody - wy-
Jasma.

U podstaw zmian le2y
uzasadnienie TK, Ze chocia2
usuniqcie z zawodu zaufania
publicznego os6b, kt6re
wy-konywaly go nienale2yc ie,
odgrywa pozytywn4 rolq,
procedury te naruszaj4 zasa-
dy proporcjonalnoSci, ponie-
waZ bezwzglgdnie odcinaj4
powr6t do zawodu.

. -MarekDomagalski
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