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ADWOKATURA A PAÑSTWO I OBYWATEL
 dyskusja panelowa
Pamiêtaj¹c o rozgrywaj¹cych siê niegdy w Zamku wydarzeniach, przywo³uj¹c sylwetki wa¿nych postaci historycznych, nie mo¿na by³o zapominaæ,
i¿ uroczyste spotkanie Adwokatury zmierza³o przede wszystkim do spojrzenia w przysz³oæ. Zamykaj¹ca obchody dyskusja powiêcona by³a rozwa¿aniom nad przysz³oci¹ korporacji, nad jej miejscem nie tylko w kraju, ale tak¿e na arenie miêdzynarodowej. W dyskusji udzia³ wziêli: Prezes Trybuna³u
Konstytucyjnego  prof. dr hab. Marek Safjan, Pierwszy Prezes S¹du Najwy¿szego  prof. dr hab. Lech Gardocki, Prezes Naczelnego S¹du Administracyjnego  prof. dr hab. Roman Hauser, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej  adw. Stanis³aw Rymar oraz Prezes Centrum Stosunków Miêdzynarodowych  Ambasador Janusz Reiter, który prowadzi³ dyskusjê.
Janusz Reiter: Proszê Pañstwa! Kilka uwag na pocz¹tek tej dyskusji. Mylê, ¿e by³oby ciekawe, gdybymy mogli dowiedzieæ siê, w jaki sposób zmienia siê definicja zawodu adwokata, jego rozumienie przez ludzi, którzy go
wykonuj¹, i to po roku 1990, kiedy w Polsce wszystko siê zmienia³o, a zawód
ten nie móg³ siê przed tymi zmianami obroniæ i nie chcia³ siê przed nimi broniæ, ale tak¿e dzisiaj, kiedy Polska jest krajem otwartym na wiat i te zmiany
zewnêtrzne na Polskê te¿ oddzia³uj¹  na ka¿d¹ praktycznie dziedzinê naszego ¿ycia publicznego.
S¹ te¿ problemy dotykaj¹ce, jak s¹dzê, istoty etyki tego zawodu. Problemy
nie nowe, problemy stare, ale dzisiaj powracaj¹ce niekiedy z wyj¹tkow¹
ostroci¹. Niektórzy mówi¹, ¿e problem obrony praw jednostki przed ingerencj¹ pañstwa tak naprawdê jest dzisiaj problemem sztucznym, poniewa¿
realny jest dzisiaj tylko problem zagro¿enia otwartych spo³eczeñstw liberalnych przed ich wrogami. Wrogami zewnêtrznymi, ale te¿ wrogami wewnêtrznymi. Adwokaci to ludzie, którzy zdobywaj¹ wiedzê, na której ka¿demu pañstwu szczególnie zale¿y, zw³aszcza w sytuacji zagro¿enia bezpieczeñstwa.
Na ile powinni tê wiedzê zachowaæ wy³¹cznie dla siebie? Na ile musz¹ siê liczyæ z tym, ¿e bêd¹ poddani presji spo³ecznej, aby siê t¹ wiedz¹ dzieliæ?
Jest pewien problem, któremu trudno zaprzeczyæ. I w naszym kraju, a tak¿e w innych krajach mamy zjawisko erozji zaufania do wielu zawodów. Brak
zaufania powoduje straty ekonomiczne, spo³eczne.
Polska jest krajem, w którym istnieje powszechny klimat podejrzliwoci i
nieufnoci. Ale te¿ jest, jak s¹dzê, wyczuwalna ogromna potrzeba zaufania i
potrzeba autorytetów. Czy adwokaci s¹ w³anie t¹ grup¹ zawodow¹, która na
to pytanie potrafi odpowiedzieæ; która potrafi tê potrzebê w jakim stopniu byæ
mo¿e zaspokoiæ?
Jeli mo¿na, to proponujê, ¿ebymy rozpoczêli od spojrzenia z zewn¹trz,
czyli od spojrzenia partnerów, prawników, ale nie adwokatów.
40

85 lat Odrodzonej Adwokatury Polskiej

Marek Safjan: Osiemdziesi¹t piêæ lat to wa¿na rocznica, która sk³ania oczywicie do pytañ, postawionych przez Pana Ambasadora. Adwokatura dzisiaj
stoi wobec nowych wyzwañ, które sk³aniaj¹ byæ mo¿e do zmiany dotychczasowej formu³y funkcjonowania. Przez ostatnie kilkadziesi¹t lat, do 1989 r. sytuacja by³a w jakim sensie, choæ zabrzmi to paradoksalnie, ³atwiejsza. Adwokatura przechowywa³a etos, przechowywa³a wartoci, dzia³a³a w sytuacji w jakim sensie czarno-bia³ej. Wobec tego i wybory by³y znacznie prostsze. Mo¿na
by³o te¿ znacznie ³atwiej identyfikowaæ rolê adwokatury, rolê adwokata jako
zawodu o szczególnym znaczeniu dzia³aj¹cego w systemie operacyjnym, który by³ pozbawiony innych instrumentów ochrony praw jednostki w³aciwych dla
w³asnych mechanizmów obronnych instytucji demokratycznych.
Dzisiaj to siê zmienia. W jakim stopniu? Rola adwokata jest inna, ale to nie
znaczy, ¿e jest mniej wa¿na. Po pierwsze mamy do czynienia ze zjawiskiem,
które stanowi konsekwencjê zbudowania nowej rzeczywistoci  rzeczywistoci pañstwa prawnego, a ta nak³ada zupe³nie innego typu relacje pomiêdzy pañstwem i jednostk¹, ale tak¿e miêdzy samymi jednostkami. Wprowadza silnie ten element, który mo¿na by okreliæ mianem jurydyzacji rzeczywistoci, ale te¿ i zarazem banalizacji prawa. Ka¿dy rodzaj aktywnoci odbywa
siê poprzez prawo, z udzia³em prawa, a wobec tego rola prawnika oczywicie
staje siê nieodzowna. Podkrelmy: inna, ale nieodzowna. By³oby b³êdem s¹dziæ, ¿e przy takiej zmianie ról i pozycji  w stosunku do ostatnich kilkudziesiêciu wczeniejszych lat  adwokat powinien zrezygnowaæ ze swojej bardzo
wa¿nej roli reprezentacji jednostki, ochrony jej praw i wolnoci w stosunku do
demokratycznej w³adzy publicznej. Pamiêtajmy, ¿e demokracja nie zapewnia
sama w sobie mechanizmów, które by w sposób doskona³y tê jednostkê
chroni³y. Co wiêcej, w pañstwie prawnym mamy do czynienia z niepokoj¹cym
zjawiskiem inflacji prawa, a nawet zalewu prawa, a i tym samym z coraz
wiêksz¹ ingerencj¹ w³adzy publicznej i tworzonego przez ni¹ prawa w sferê
funkcjonowania jednostek. Otó¿ je¿eli tak jest, je¿eli jednostka we wspó³czesnym wiecie, w Polsce, jest coraz bardziej ograniczana czy nawet skrêpowana prawem, w konsekwencji coraz bardziej to pole wolnoci ulega zawê¿eniu. W³anie w tym obszarze dzia³anie adwokata, prawnika jako mecenasa
jednostki, jej protektora staje siê niezwykle wa¿ne w innych obszarach, ni¿
dotychczas. Tradycyjnie adwokatura skupiona na prawie karnym i prawie
cywilnym dzisiaj bêdzie prawdopodobnie coraz czêciej dzia³a³a w obszarach prawa publicznego.
Mam g³êbokie przekonanie, ¿e rodowisko adwokatów, rodowisko polskiej palestry chyba, pomimo ogólnie niedoskona³ych i ma³o optymistycznych
recenzji, które spo³eczeñstwo daje elitom, ucierpia³o najmniej. S¹dzê, ¿e
ocena palestry, generalnie rzecz bior¹c, w spo³eczeñstwie jawi siê pozytywnie. To jest moja ocena, oczywicie niepotwierdzona sonda¿ami. Jest odrêbnym pytaniem, na ile tê pozycjê, czy ten presti¿ zawodowy palestra bêdzie w
41

85 lat Odrodzonej Adwokatury Polskiej

stanie utrzymywaæ. S¹dzê, ¿e bêdzie to zale¿a³o w³anie od podjêcia wyzwañ, o których mówi³em.
I na koñcu jeszcze jedna, te¿ wydaje mi siê wa¿na obserwacja, w odpowiedzi na postawione pytania.
W jaki sposób mo¿emy dzisiaj reagowaæ na rzeczywistoæ, na to, co przychodzi z zewn¹trz, na Europê, która wkracza bardzo wyranie, bardzo widocznie w obszar funkcjonowania naszej rzeczywistoci? To nie jest tylko kwestia
prawa, standardu narzuconego w ten czy w inny sposób przez regulacje europejskie czy prawa wspólnotowe. Tu chodzi w gruncie rzeczy  w jakim sensie
 o zderzenie kulturowe ró¿nych sposobów funkcjonowania prawnika, w ró¿nych kulturach prawnych Europy. Mylê, ¿e we wspó³czesnej Europie polscy
prawnicy zmieni¹ swoje zachowania, bo bêd¹ coraz czêciej przejmowali
wzorce innego typu. Prawnik dzisiaj musi byæ nies³ychanie otwartym, ch³onnym w stosunku do wp³ywów zewnêtrznych, rozumiej¹cym odmiennoci systemowe, ale tak¿e, przy ca³ej dokonuj¹cej siê specjalizacji prawa, prawnik
wspó³czesny nie mo¿e zapominaæ o tym, i¿ prawo opiera siê na aksjologii,
opiera siê na pewnych podstawowych fundamentach, na prawach i wolnociach, które okrelaj¹ w sposób uniwersalny wspóln¹ przestrzeñ europejsk¹.
Janusz Reiter: Mnie jedno zaskoczy³o w tym, co Pan powiedzia³, mianowicie zdanie, ¿e jednostka jest skrêpowana prawem. Powiedzia³ Pan o jednostce w naszym kraju. Czy Pan jest pewien, ¿e to jest dok³adnie to, jak ludzie w Polsce odczuwaj¹ swoj¹ sytuacjê, ¿e w³anie skrêpowanie prawem
jest odczuwane jako dolegliwoæ?
Marek Safjan: Tak, dok³adnie o tym mylê, poniewa¿ s¹dzê, ¿e mamy do
czynienia z sytuacj¹, w której jednostka w Polsce, ale prawdopodobnie w
wielu innych krajach europejskich, staje siê coraz bardziej bezradna w stosunku do prawa. Bezradni w stosunku do prawa s¹ równie¿ i sami prawnicy,
poniewa¿ ka¿dy z nas, maj¹c do czynienia z piêtnastoma czy szesnastoma
tysi¹cami stron Dzienników Ustaw jest bezradny. Równie¿ sêdziowie Trybuna³u Konstytucyjnego s¹ bezradni, w jakim sensie, w stosunku do zjawiska
inflacji czy zalewu prawa. Ale proszê sobie wyobraziæ jednostkê, która ma siê
w tym poruszaæ nie bêd¹c prawnikiem, nie maj¹c jakiegokolwiek przygotowania. Ilustruje to bardzo dobrze sytuacjê skrêpowania, ale ilustruje te¿ zagro¿enia, przed którymi stoi jednostka i które s¹ czêsto bardzo dramatyczne
 niemo¿noci skutecznego funkcjonowania w normalnym spo³eczeñstwie
demokratycznym, niemo¿noci korzystania z instrumentów, które to spo³eczeñstwo oferuje i które oferuje system demokratyczny.
Lech Gardocki: Nie odnios³em wra¿enia, ¿e oczekuje siê od nas futurologii
 temat wtedy brzmia³by: co dalej z adwokatur¹? Raczej zrozumia³em to w ten
42

85 lat Odrodzonej Adwokatury Polskiej

sposób, ¿e chodzi o pozycjê adwokatury w pewnym przeciwstawieniu, pewnym konflikcie miêdzy pañstwem i obywatelem. Istnieje dosyæ wyrany, naturalny konflikt miêdzy pañstwem a jednostk¹  konflikt interesów. Niektórzy
twierdz¹, ¿e go nie ma, ¿e on jest pozorny, bo, powiedzmy, pañstwo dba o bezpieczeñstwo wewnêtrzne czy o zasobnoæ skarbu pañstwa, a przecie¿ jednostka, obywatel, te¿ powinien byæ zainteresowany ¿yciem w bezpieczeñstwie. Wygl¹da to w ten sposób na poziomie abstrakcyjno-ogólnym. W konkretnej sprawie jest konflikt. Gdzie jest miejsce adwokatury w tym konflikcie?
Odpowied na to pytanie jest ³atwa. Jest bli¿ej jednostki, bli¿ej obywatela, ¿eby
nie czu³ siê taki osamotniony w tym zderzeniu z pañstwem, które przecie¿ dysponuje odpowiednimi organami, które czasami s¹ ociê¿a³e, ale czasami potrafi¹ te¿ pokazaæ pazury. Jednostka potrzebuje wtedy sojusznika, jakiego przyjaciela, który by powodowa³, ¿eby nie czu³a siê taka bezradna. I to dotyczy nie
tylko pañstw totalitarnych. Oczywicie, w pañstwach totalitarnych w najwiêkszym stopniu. Jak bardzo potrzebny jest obroñca, widaæ szczególnie przy procesach politycznych. Ale w pañstwach demokratycznych te¿ jest wiele takich
sytuacji, w których jednostka w pewnym momencie czuje siê trochê zapêdzona w kozi róg przez organy pañstwa, nawet przez media jednoczenie, jako tê
czwart¹ w³adzê. I tutaj rola adwokatury jest nie do przecenienia.
Du¿o dzisiaj by³o mówione o roli adwokatury, o procesach politycznych,
ale przecie¿ pañstwo totalitarne, jakim by³a Polska po II wojnie wiatowej a¿
do koñca lat osiemdziesi¹tych, pokazywa³o swoje pazury nie tylko w procesach politycznych. Mo¿e nawet dla wiêkszej grupy ludzi by³o to pañstwo dosyæ brutalne w procesach gospodarczych ze wzglêdu na ochronê mienia
spo³ecznego, w których stosowano przepisy maj¹ce dosyæ du¿¹ dawkê okrucieñstwa. I to nie tylko te du¿e procesy, w których, jak wiadomo, w jednym z
nich, dosz³o do skazania na karê mierci i wykonania wyroku, ale tak¿e te
pomniejsze, zupe³nie nieznane. Wa¿ne tu by³o, jak jednostka mog³a skorzystaæ z pomocy obroñcy, jak¹ rolê odgrywa³a w tym adwokatura.
A ostatnie kilkanacie lat? Oczywicie, trochê zmieni³o siê na tej scenie.
Po pierwsze, przyby³o sojuszników jednostki: Rzecznik Praw Obywatelskich,
miêdzynarodowe trybuna³y, Trybuna³ Konstytucyjny, dzia³aj¹cy z now¹ energi¹ w tym okresie. Wydaje mi siê, ¿e w dalszym ci¹gu istnieje potrzeba, ¿eby
kto by³ obok jednostki w konflikcie z pañstwem, to zawsze bêdzie istotne.
Na zakoñczenie chcia³bym jeszcze poruszyæ jeden problem, mianowicie
ten, czy obywatel w naszym kraju czuje siê skrêpowany prawem. Z tym akurat siê nie zgadzam, bo uwa¿am, ¿e jest wrêcz odwrotnie. Mamy, owszem,
bardzo siln¹ sk³onnoæ do niepodporz¹dkowywania siê prawu, do pewnego
anarchizowania, i tu mo¿na podaæ mnóstwo przyk³adów dotycz¹cych nie tylko obywateli, którzy siê tym szczyc¹, ale i organów pañstwowych, które ogl¹daj¹ siê jedne na drugie, czy zareagowaæ, czy nie. To jest obosieczne z tym
skrêpowaniem prawa. Mo¿e jestemy troszeczkê przyt³oczeni iloci¹ prawa.
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Natomiast, czy jestemy tak naprawdê skrêpowani prawem? By³bym sceptyczny co do tego.
Janusz Reiter: Pamiêtam ustawê, o której w³aciwie wszyscy twierdzili,
¿e jest kompletnie absurdalna, i na temat której jedna z osób odpowiedzialnych za ni¹ powiedzia³a w chwili szczeroci, ¿e i tak nikt nie bêdzie jej wykonywa³. Wiêc mylê, ¿e jest to w du¿ej mierze nasz problem. To byæ mo¿e niekiedy pozwala w Polsce ³atwiej ¿yæ z prawem z³ym, ale mylê, ¿e w spo³eczeñstwie polskim jest bardzo silna potrzeba dobrego prawa i porz¹dnego
pañstwa w³anie dlatego, ¿e jest ona odczuwana jako ochrona przed dowolnoci¹, przed zakusami pañstwa.
Roman Hauser: Szanowni pañstwo. Mylê, ¿e tak zakrelony temat naszej rozmowy Adwokatura a pañstwo i obywatel ka¿demu z nas, co naturalne, pozwala na spojrzenie w nieco innym kierunku, na zastanowienie siê nad
innymi kwestiami.
Chcia³bym zacz¹æ od myli bardzo ogólnej. Oczywicie rozumiem, ¿e w
dniu dzisiejszym, w dniu uroczystym, mówimy o adwokaturze w pewnym
oderwaniu od ca³oci funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoci. S¹dzê, ¿e
potrzebna jest dyskusja i ci¹gle potrzebna jest nam pamiêæ o tym, ¿e adwokatura i jej funkcjonowanie jest cile zwi¹zane, by nie powiedzieæ uzale¿nione, od kondycji i sposobu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoci. Mo¿emy
sobie wyobraziæ sytuacjê nadzwyczajnie samodzielnej i samorz¹dnej adwokatury ze s³abym wymiarem sprawiedliwoci, ale to przecie¿ w oczywisty
sposób prowadziæ bêdzie do s³aboci adwokatury. Zatem potrzebna jest
szersza refleksja, potrzebna jest sta³a dyskusja o funkcjonowaniu adwokatury w wymiarze sprawiedliwoci, czy szerzej pañstwa. Potrzebna jest te¿ dyskusja o funkcjonowaniu adwokatury w pañstwie obywatelskim.
Druga myl, która mi siê pojawia z tak zarysowanym tematem naszego
spotkania, to zaskoczenie adwokatury g³osami, które wokó³ korporacji zaczê³y siê pojawiaæ. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Jest to pewne typowe zjawisko dla ka¿dej korporacji, która w jakim sensie zamyka siê ze swoimi sprawami. Kwestie bie¿¹ce s¹ najistotniejsze i najwa¿niejsze, i zaczyna wówczas
brakowaæ szerszej refleksji, pewnego spojrzenia ku przysz³oci.
Dzisiaj, s³uchaj¹c wyst¹pieñ niezwykle interesuj¹cych i ciekawych, utkwi³o
mi w pamiêci Pañstwa przywi¹zanie, g³êboki sentyment do ustawy Prawo o
adwokaturze  ju¿ trochê wiekowego aktu prawnego. Oczywicie on jest
Pañstwu bliski, on siê sprawdzi³. Natomiast to jest te¿ ta pu³apka, w któr¹ niekiedy mo¿na wpaæ, ¿e to, co przez jaki czas funkcjonuje bardzo dobrze, nie
wyzwala w nas pewnej krytycznej refleksji.
Wyra¿alicie dzisiaj Pañstwo tak¿e obawy czy istnieje zagro¿enie dla adwokatury. Mylê, ¿e zagro¿enia, gdy chodzi o samorz¹dnoæ, samodzielnoæ
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adwokatury, nie ma. Obecnie nie widzê nikogo, kto by g³osi³ has³a wykluczenia adwokatury z krêgu samorz¹dnoci i samodzielnoci funkcjonowania. Jak mówiê, nie znajdujê takich osób i nie znajdujê takich pogl¹dów.
Mylê natomiast, ¿e warto i trzeba prowadziæ dyskusjê, czy w zakresie samorz¹du korporacyjnego dzisiejsze instrumenty, pozostaj¹ce w rêkach pañstwa
wzglêdem tego samorz¹du, s¹ wystarczaj¹ce. Tu dyskusja jest potrzebna.
Tak d³ugo, jak nadzór pañstwa nad samorz¹dem jest poddany kontroli
s¹dowej, nie widzê zagro¿enia dla samodzielnoci funkcjonowania samorz¹du.
By³em wspó³autorem pytania prawnego do Trybuna³u Konstytucyjnego w
zakresie dostêpnoci do zawodu adwokackiego. Jest z nami Pan Prezes
Safjan, który bêdzie rozstrzyga³ to pytanie. Nie wypada w zwi¹zku z tym o
tym szerzej mówiæ. Ale jest to pewien problem. Jest to problem, który zosta³
Pañstwu narzucony przez zdarzenia faktyczne. Przecie¿ obecny sposób dochodzenia do zawodu adwokata by³ kszta³towany wówczas, kiedy wydzia³y
prawa uniwersytetów polskich, i to tylko publicznych uczelni, rocznie  mówi¹c w cudzys³owie  wypuszcza³y 1,52 tys. absolwentów. Po 1990 r. sytuacja dramatycznie siê zmieni³a. Powstaj¹ nie tylko uczelnie publiczne, ale
tak¿e liczne uczelnie prywatne. Te uczelnie publiczne co roku koñczy liczna
rzesza prawników, nie tylko absolwentów studiów stacjonarnych, ale tak¿e
zaocznych  obliczamy, ¿e rocznie studia prawnicze w Polsce koñczy 2025
tys. absolwentów. To jest to nowe zjawisko, które umknê³o nie tylko Pañstwu,
umknê³o szeregu korporacjom. Pojawia siê normalne oczekiwanie tych m³odych ludzi, którzy podjêli wysi³ek, czêsto zwi¹zany z kosztami finansowymi,
¿e po zakoñczeniu studiów prawniczych chc¹ mieæ szerzej otwarte pola dla
realizacji swoich ambicji.
Powstaje oczywicie problem, nad którym trzeba tutaj dyskutowaæ  w jakim zakresie i jak szeroko dopuszczaæ do zawodu adwokackiego?
Spotykam siê ze zdaniem takim, ¿e adwokatów na naszym rynku jest zbyt
wielu. Proszê Pañstwa, a czym to mierzyæ? Spogl¹daj¹c na statystykê Naczelnego S¹du Administracyjnego  to pewnie obiektywna w tym zakresie
statystyka  rocznie w sprawach rozstrzyganych przed Naczelnym S¹dem
Administracyjnym adwokaci wystêpuj¹ w 4% spraw. Mylê wiêc o tych 96%
spraw nies³ychanie wa¿nych  czêsto tych osób, które wymagaj¹ g³êbokiej
pomocy, które z ró¿nych wzglêdów nie otrzymuj¹ tej pomocy adwokackiej.
Tak¿e zatem w tym zakresie, wydaje mi siê, musimy myleæ o tym, by ten, kto
staje przed s¹dem, który potrzebuje rzeczywistej pomocy prawnej, móg³ na
tak¹ pomoc liczyæ. A mam na to, proszê Pañstwa, wa¿ny argument. Sk¹d siê
pojawili w postêpowaniu dzi przed Naczelnym S¹dem Administracyjnym
doradcy podatkowi? Dlatego, ¿e adwokaci nie chcieli siê zajmowaæ sprawami podatkowymi. ¯ycie nie zna pustki i tam gdzie ona siê pojawia, tam zaraz
pojawi¹ siê nowe zjawiska.
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Stanis³aw Rymar: Na pocz¹tku winien jestem chyba wyjanienie, czy proponuj¹c temat dyskusji: Adwokatura, pañstwo a obywatel mielimy na myli
polsk¹ adwokaturê, polskie pañstwo, polskiego obywatela. Otó¿ w³aciwie tak,
ale zapraszaj¹c do tej dyskusji Pana Ambasadora Janusza Reitera chcielimy
ten problem rozszerzyæ na wspó³czesn¹ Europê. Za piêæ miesiêcy bêdziemy
cz³onkiem Unii Europejskiej. Te problemy, o których mówi³ Pan Ambasador, a
wczeniej Pan profesor Hans-Jürgen Hellwig, bêd¹ wspólne dla polskiej adwokatury i dla adwokatury europejskiej  francuskiej, niemieckiej, hiszpañskiej,
w³oskiej, holenderskiej i belgijskiej. Dlatego poruszone problemy dotycz¹ce
ogólnego zagro¿enia dla obywatela, zwi¹zane z terroryzmem, z podwa¿aniem
zasad demokracji pañstwowych, s¹ wspólne równie¿ dla polskiej adwokatury.
¯eby polska adwokatura mog³a wype³niaæ swoje powo³anie ochrony praw i
wolnoci obywatelskich  zawsze, w ka¿dym systemie  tak, jak powiedzieli
szanowni Panowie Prezesi  równie¿ w systemie demokratycznym, adwokatura musi byæ wyposa¿ona w te narzêdzia, którymi dysponuje od lat, które sprawdzi³y siê w ¿yciu  niezale¿noæ i tajemnicê zawodow¹.
To jest nasza ochrona przed spadkiem zaufania spo³eczeñstwa do nas.
Je¿eli nie bêdziemy mieli bezwzglêdnej tajemnicy zawodowej, je¿eli nie bêdziemy niezale¿ni, nie oczekujmy, ¿e to zaufanie spo³eczne, którym siê jeszcze adwokatura cieszy, bêdzie trwaæ w przysz³oci. I dlatego, i tylko dlatego,
adwokatura nie jest sk³onna  odpowiadaj¹c Panu Prezesowi Romanowi
Hauserowi  na gwa³towne otwarcie dostêpu do zawodu adwokata. To jest
jedyna podstawowa przyczyna, dla której chcemy, ¿eby sprawa tego wyj¹tkowego zaufania zawodu, zaufania publicznego by³a kontrolowana w ten
sposób, aby dopuszczaæ do zawodu adwokata tylko te osoby, które daj¹
gwarancjê dla ludzi dochowania tajemnicy i niezale¿noci.
System demokratyczny jest, jak siê mówi, z³ym systemem, ale nie wymylono lepszego. Pañstwo demokratyczne nie jest dane na zawsze. System
demokratyczny mo¿na doskonaliæ, ¿eby by³ jeszcze lepszy. Ale s¹ i zagro¿enia. Adwokatura jest niezbêdnym elementem ka¿dego pañstwa demokratycznego. Im silniejsza adwokatura w powi¹zaniu z niezale¿n¹ w³adz¹ s¹downicz¹, tym mocniejszy system demokratyczny. Jak mówimy w odniesieniu Polski do Europy, to mo¿na i odnieæ do wiata i przypomnieæ niezwykle
trudn¹, odwa¿n¹ bataliê prawników miêdzynarodowych: angielskich, francuskich, amerykañskich o prawa cz³owieka wiêniów w Guantanamo. Nie s¹dzê, ¿eby w Polsce nas to czeka³o. Ale kto myla³, ¿e to spo³eczeñstwo, od
którego wiele krajów uczy siê demokracji, stanie przed takim problemem?
Tylko niezale¿na adwokatura daje gwarancjê obrony praw ludzkich.
Roman Hauser: Proszê Pañstwa, nie powiedzia³em, ¿e jestem za pe³nym
otwarciem i dostêpem do zawodu adwokackiego, tylko widz¹c to, co siê dzieje, widzê potrzebê nie tylko dyskusji, ale te¿ podejmowania pewnych dzia³añ.
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Przed nami zupe³nie nowe zjawiska, których sobie do koñca nie uwiadamiamy. Za pó³ roku Rzeczpospolita wejdzie do Europy. Je¿eli adwokatura
nadal rocznie bêdzie przyjmowa³a tysi¹c dwustu czy tysi¹c piêciuset aplikantów, to inni pojad¹ uzyskaæ zawód adwokata do Niemiec, do Austrii i w ramach unijnego prawa przyjd¹ tutaj ten zawód wykonywaæ. W zwi¹zku z tym
miejmy te¿ wiadomoæ, w jakim zakresie i czego bronimy.
Janusz Reiter: Chcia³em jeszcze poprosiæ Panów o kilka s³ów komentarza  co to tak naprawdê Panów zdaniem znaczy, kiedy mówi siê, ¿e wejcie
do Unii Europejskiej zmieni Polskê, ¿e zmieni polskie pañstwo, o czym wielu
Polaków myli przecie¿ z nadziej¹? Ta nadzieja, ¿e wejcie do Unii Europejskiej zmusi Polskê do zmian, by³a, jak s¹dzê, jednym z wa¿niejszych motywów, dla których Polacy wypowiedzieli siê za przyst¹pieniem do Unii Europejskiej. Ale jeli te nadzieje teraz ograniczyæ do tej jednej warstwy, do tej
czêci pañstwa  sfery sprawiedliwoci, co to konkretnie mo¿e znaczyæ? Jak
mo¿emy odczuæ skutki wejcia do Unii Europejskiej w tej w³anie sferze ¿ycia
publicznego w ci¹gu najbli¿szych paru lat?
Marek Safjan: Zgodzê siê z twierdzeniem Pana Prezesa Gardockiego, ¿e
problemem w Polsce jest oczywicie, obok naporu prawa czy skrêpowania
jednostki nadmiarem prawa, co, co bymy okrelili mianem anarchizacji ¿ycia. Mamy sk³onnoæ, jako spo³eczeñstwo, do pewnych zachowañ anarchicznych. Ale pamiêtajmy, ¿e w³anie dlatego, ¿e to jest zjawisko ogólne,
wystêpuje ono po obu stronach. Wystêpuje ono zatem nie tylko po stronie
jednostek, które domagaj¹ siê czego od pañstwa, ale tak¿e po stronie organów pañstwa, które bardzo czêsto  z przykroci¹ to trzeba powiedzieæ  nie
s¹ do koñca przewidywalne w zakresie stosowanych standardów prawnych.
Mylê, ¿e w³anie w tego rodzaju sytuacjach adwokat mo¿e bardzo wiele
zdzia³aæ dla jednostki, która bez wzglêdu na to co obowi¹zuje, bez wzglêdu na
formalnie prawem jej przyznane prerogatywy, nie mo¿e swoich uprawnieñ realizowaæ. Na to pytanie, co nam najbli¿sza przysz³oæ przyniesie, mylê, ¿e przyniesie z jednej strony na pewno znaczne zwiêkszenie wymagañ z punktu widzenia samej formacji, adwokatów, uniwersalizacjê standardów. Standard prawa
wspólnotowego bêdzie wymagany powszechnie w ka¿dej sferze. Zaistnieje koniecznoæ uwzglêdniania nowego czynnika w postaci regulacji wspólnotowych,
których wszyscy musimy siê uczyæ. O tym nie wolno zapominaæ. Prawdopodobne jest zaostrzanie siê konkurencji na szerokim rynku europejskim pomiêdzy
przedstawicielami adwokatury ró¿nych krajów. Jak wiadomo, w Niemczech adwokatów jest zdecydowanie za du¿o w stosunku do potrzeb. Czêæ adwokatów
pracuje w bardzo dziwnych zawodach, prowadz¹c taksówkê, czy sklep. W momencie, kiedy siê otwiera nowy rynek, trzeba pamiêtaæ o wynikaj¹cych st¹d konsekwencjach. Adwokat coraz czêciej bêdzie mia³ do czynienia w swojej dzia³al47
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noci praktycznej, zdawa³oby siê doæ codziennej, nie tylko z organami pañstwa
polskiego i w³adzy publicznej w Polsce, ale tak¿e z organami Unii Europejskiej
czy z organami innych krajów cz³onkowskich. Bêdzie to oczywicie stwarza³o
zupe³nie nowe wymagania co do jakoci dzia³añ adwokatury.
Lech Gardocki: Jeli chodzi o nadmiar adwokatów w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych, to prowadzi on do ró¿nych sytuacji. Wydaje mi siê, ¿e
w Niemczech jeszcze nie jest najgorzej  to, ¿e kto jest taksówkarzem albo
prowadzi sklep, to w³aciwie nie jest dziwny zawód. Ale w Stanach Zjednoczonych jest przecie¿ straszny problem adwokatów-oszustów czy adwokatów-naci¹gaczy, którzy wytaczaj¹ beznadziejne procesy. Pewien taki lumpenproletariat adwokacki tworzy siê przy pewnej liczbie adwokatów. I to jest
realne niebezpieczeñstwo.
Co zmieni Unia? Mnie siê zdaje, ¿e bardzo du¿o zmieni. Pod tym wzglêdem jestem du¿ym optymist¹. Jeli tylko nie bêdziemy chcieli narzuciæ naszych standardów Unii, a odbêdzie siê odwrotny proces, to bêdzie to proces
bardzo pozytywny. Mo¿e to nie zabrzmi bardzo patriotycznie, ale przecie¿
wiêkszoæ tych pañstw, które s¹ w tej chwili w Unii, to pañstwa, spo³eczeñstwa lepiej zorganizowane, i te wzory chêtnie bym przeniós³ do nas. ¯eby
u¿yæ przyk³adu, koleje niemieckie czy francuskie wygl¹daj¹ inaczej ni¿ nasze, i to nie tylko ze wzglêdów technicznych i finansowych, ale po prostu mo¿emy siê jeszcze od Europy Zachodniej du¿o nauczyæ, a du¿o mniej  wydaje mi siê  mo¿emy j¹ nauczyæ. I trzeba o tym pamiêtaæ. Moim zdaniem narzucenie pewnych standardów  a to siê odbêdzie poprzez przepisy prawne
oczywicie, które bêd¹ nas obowi¹zywa³y, bêdzie mia³o dla nas du¿e znaczenie cywilizacyjne.
Janusz Reiter: W wielu krajach europejskich adwokaci s¹ grup¹, która odgrywa³a i odgrywa szczególn¹ rolê w tworzeniu albo podtrzymywaniu przy ¿yciu
partii liberalnych. Otó¿ uwa¿a siê, ¿e jest to zawód, który z natury niejako sprzyja
myli liberalnej. Jestem ciekaw, czy tego typu rozwa¿ania s¹ te¿ obecne w Pañstwa rodowisku? Czy Pañstwo te¿ uwa¿aj¹, ¿e liberalizm jest niejako naturaln¹
polityczn¹ preferencj¹ adwokatów? To pytanie, które zadajê  nie werbujê oczywicie cz³onków do ¿adnej nowej partii liberalnej  jestem tylko ciekaw tego, poniewa¿, wiem to szczególnie od adwokatów niemieckich, ale tak¿e austriackich,
trochê francuskich, ¿e s¹ to czêsto ludzie, którzy uwa¿aj¹, ¿e ich naturaln¹ rol¹
jest wspieranie liberalizmu w ich spo³eczeñstwach. Jestem ciekaw, czy co takiego istnieje równie¿ w naszej adwokaturze.
Proszê pañstwa, musimy koñczyæ tê dyskusjê. Tutaj pad³o takie pytanie,
czy adwokaci w³aciwie postrzegaj¹ rzeczywistoæ. Czy w³aciwie postrzegaj¹ wiat zewnêtrzny. To jest wa¿ne pytanie dlatego, ¿e kto, kto le postrzega wiat zewnêtrzny, kto go nie rozumie, pope³nia b³êdy. B³êdy, które
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potem go dotykaj¹, za które p³aci. Ja do tego dodam pytanie, czy adwokaci
postrzegaj¹ w³aciwie swoj¹ rolê w tym wiecie zewnêtrznym?
To s¹ pytania, na które odpowiedzi dzisiaj nie bêdzie i tego chyba nikt nie
oczekiwa³. Ale mylê, ¿e byæ mo¿e w ka¿dym razie wiadomoæ tego, ¿e one
istniej¹, ¿e towarzysz¹ Pañstwu, ¿e wymagaj¹ odpowiedzi, bêdzie po tej dyskusji nieco wiêksza, ni¿ by³a przedtem. Je¿eli tak siê sta³o, to warto siê by³o
tutaj spotkaæ.
Ja chcia³em podziêkowaæ bardzo serdecznie naszym uczestnikom, panom tutaj przy stole panelowym, a tak¿e Pañstwu za pytania i za Pañstwa komentarze. Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
Stanis³aw Rymar: Ja z kolei chcia³em podziêkowaæ za niezwykle znakomite prowadzenie panelu przez Pana Ambasadora Janusza Reitera. Chcia³em wszystkim uczestnikom dyskusji podziêkowaæ równie serdecznie.
✶
Przed nami kolejne lata dzia³alnoci korporacji. Przed nami wyzwania
zwi¹zane z Uni¹ Europejsk¹, nowe problemy, ale te¿, miejmy nadziejê, nowe
sukcesy.
Przygotowa³a do druku: Magdalena Kornak
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