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Przed nami, zapowiadane nie pierwszy raz jako
przełomowe, zjazdy najważniejszych organów
samorządów prawniczych. Wyłonieni w lokalnych izbach delegaci prawniczych korporacji
będą debatować nad ich kondycją i nowymi
zagrożeniami – bo tak powszechnie odbierane
są coraz to nowe koncepcje zmian rynku usług
prawniczych.
Nadal, jak co trzy lata, prawnicy wybierają się na dwa odrębne
zjazdy, a nie na jeden wspólny. Nie wiadomo, czy ten stan zmieni się w przyszłości. W każdym razie, mimo że temat unifikacji zawodów prawniczych nie jest nowy, znowu mówi się o tym
głośniej.
Zaplanowanie na aż trzy pełne dni zjazdu przedstawicieli adwokatury (25-28 listopada 2007 r.) zdaje się wskazywać, iż jest wiele
tematów, które wymagają gruntownego przemyślenia i podjęcia
decyzji. To oczywiste, że adwokatura zmienia się na naszych
oczach, tu i teraz, trochę wbrew nam samym. Musimy sobie odpowiedzieć, jak będziemy funkcjonować za 2-3 lata, gdy pierwsze,
liczne roczniki aplikantów adwokackich wejdą na rynek usług
prawnych.
Dwa tygodnie wcześniej, bo w dniach 8-10 listopada 2007 r. spotkają się delegaci samorządu radcowskiego. Ich problemy nie różnią się znacząco od adwokackich. Z przedzjazdowych zapowiedzi, co potwierdza chociażby zamieszczony na łamach In Gremio
tekst Macieja Bobrowicza, wiceprezesa Krajowej Rady Radców
Prawnych oraz projekt uchwały programowej Zjazdu, wynika,
iż radcowie prawni szykują się do przeprowadzenia poważnych
zmian w zakresie możliwości informowania społeczeństwa o
świadczonych przez siebie usługach. Pytanie, czy Adwokatura
podejmie ten temat i nie pozostanie w tyle.
Obydwie korporacje negatywnie odniosły się do projektu Ministerstwa Sprawiedliwości o stworzeniu trzeciej grupy prawników
zawodowych, mających legitymować się licencjami trzech stopni.
Wypada wierzyć, iż ze zmianą władzy na szczeblu centralnym, ta
swoista próba obejścia systemu aplikacji jako dojścia do zawodu
prawniczego odejdzie w zapomnienie. Warto jednak połączyć
swoje siły i konsekwentnie wskazywać na słabości proponowanego przez ministra Zbigniewa Ziobrę i jego ludzi projektu. Licho
nie śpi.
Nie sposób nie zauważyć, iż delegaci Szczecińskiej Izby Adwokackiej, po raz pierwszy w historii naszego lokalnego samorządu,
wybierają się na Zjazd z jasno sprecyzowanym, spisanym i wcześniej głęboko przedyskutowanym stanowiskiem (o tym na stronie
15). In Gremio zadbało, by wszyscy uczestnicy Zjazdu mieli możliwość zapoznania się z nim przed rozpoczęciem poważnej dyskusji i podjęciem ostatecznych decyzji.
Życzmy naszym delegatom sposobności do zaprezentowania rzeczowej argumentacji i pomyślności w forsowaniu przyjętych koncepcji,
tak by ostateczne rozwiązania dobrze służyły wszystkim członkom
Palestry. [ ]
adwokat Piotr Dobrołowicz
redakcja In Gremio

rys. Arkadiusz Krupa (Sędzia Sądu Rejonowego w Goleniowie)
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28 • 10 lat szczecińskiej „Iustitii”
Maciej Strączyński, Przewodniczący III Wydz. Karnego
Sądu Okręgowego w Szczecinie

29 • Wolności, chleba – to wołanie dochodzi z Birmy
Marian Falco, Dziekan OIRP w Szczecinie
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egzekucja
Szczeciński Oddział Zrzeszenia Prawników
Polskich informuje, że kolejny BAL PRAWNIKA
odbędzie się  19 stycznia 2008 r. w Hotelu Park.
Szczegółowe informacje w grudniowym numerze In Gremio.

Maciej Strączyński, Przewodniczący III Wydz. Karnego
Sądu Okręgowego w Szczecinie
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Gombrowicza przygoda z prawem
Maciej J. Nowak, aplikant radcowski

W dniach od 8 do 10 listopada 2007r. odbędzie się
VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Z tej okazji
dla In Gremio napisali: Prezes KRRP w Warszawie
Zenon Klatka, Wiceprezesi KRRP Maciej Bobrowicz i Dariusz Sałajewski. Wywiad z radcą prawnym Dariuszem Sałajewskim został przygotowany

Przed Zjazdem
W listopadzie 2007 r. odbędzie się kolejny Krajowy
Zjazd Radców Prawnych będący najwyższym organem
samorządu tego zawodu zaufania publicznego.
W tej kończącej się czteroletniej kadencji działaliśmy
pod nieustanną presją lawinowo formułowanych projektów ustaw wnoszonych na posiedzenie rządu i parlamentu – zawierających istotne zmiany statusu naszego
zawodu i samorządu zawodowego.
Niezależnie od reagowania na tę presję staraliśmy się
też ugruntować status zawodu.
Działania te doprowadziły do dzisiejszego stanu
prawnego, w którym zakresy wykonywania zawodu
przez radców prawnych i adwokatów pokrywają się w
pełni, za wyjątkiem obron w sprawach o przestępstwa
i przestępstwa karnoskarbowe.
Podejmowaliśmy wszelkie możliwe działania dla wyeliminowania projektów niekorzystnych dla zawodu,
bądź przynajmniej dla ograniczenia ich ujemnych konsekwencji.
Niezwykle istotną ingerencją w reguły wykonywania
naszego zawodu stały się zmiany w procedurze cywilnej
i karnej, oraz w Prawie o ustroju sądów powszechnych
dyscyplinujące pełnomocników procesowych.
Nasze starania doprowadziły do znacznego złagodzenia zakresu, przesłanek stosowania i surowości tych
środków.
Trybunał Konstytucyjny, rozpatrując wniosek Krajowej Rady Radców Prawnych z 2005 r., w wyroku z lipca
2007 uznał, że przepisy ustawy o tzw. praniu brudnych
pieniędzy nakładające obowiązki również na radców
prawnych są co prawda zgodne z Konstytucją, ale tylko w zakresie w jakim nie dotyczą sytuacji, gdy radca
prawny świadcząc pomoc prawną ustala sytuację prawną klienta lub wykonuje inną czynność mającą związek
z postępowaniem sądowym.
Wyrokiem z listopada 2006 r. po rozpatrzeniu wniosku KRRP Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne
z Konstytucją przepisy ustawy nowelizującej z 2005 r.:
- pozbawiające samorząd zawodowy wpływu na ustalanie zasad i treści egzaminu radcowskiego oraz na odwołanie od jego wyników; stwarzające możliwość świadczenia pomocy prawnej w zakresie zawodu zaufania
publicznego przez osoby nieposiadające tytułu zawodowego radca prawny; zezwalające na wpis na listę radców
prawnych osób po innych egzaminach prawniczych, ale
bez odpowiedniej praktyki; dopuszczające do egzaminu
radcowskiego bez aplikacji osoby z pięcioletnim okresem „praktyki” uregulowanej w tej ustawie.

i opublikowany w ostatnim numerze miesięcznika Radca Prawny. Za zgodą Redakcji zamieszczamy jego fragment. Jednocześnie zamieszczamy
projekt uchwały programowej, która zgodnie z zamierzeniami ustępujących władz samorządu radcowskiego powinna być kanwą do dyskusji.

Zenon Klatka,
Prezes Krajowej Rady
Radców Prawnych
Wyrok ten wymaga odpowiednich zmian w naszej
ustawie, ale przygotowany przez rząd ich projekt nie
spełnia jeszcze wymogów postawionych przez Trybunał.
W latach 2006 i 2007 Minister przedstawił projekty
ustaw dotyczące:
- postępowania dyscyplinarnego wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze (w tym radców prawnych); licencji prawniczych; zmian w ustawie o radcach
prawnych oraz w Prawie o adwokaturze w zakresie ustalania opłat za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, oraz wysokości opłat za
niektóre czynności radców prawnych niedokonywane
przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Wszystkie te projekty zostały stanowczo oprotestowane co do zasady uchwałami Krajowej Rady. Krytyczne
stanowisko wobec nich zajęły m. in. Rada Legislacyjna,
Krajowa Rada Sądownictwa, Rzecznik Praw Obywatelskich, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Krajowa
Rada zorganizowała w październiku 2006 r. konferencję
prasową z udziałem reprezentatywnych przedstawicieli CCBE i IBA na temat tych zagrożeń. Zaniepokojenie
wyrazili w listach do Ministra Sprawiedliwości Prezydent CCBE, oraz adwokatura francuska i hiszpańska.
We wrześniu 2007 r. w Warszawie gościła wspólna misja
CCBE i IBA, która zakończy się opracowaniem raportu
zawierającego ustalenia i wnioski.
Wobec pojawiających się fundamentalnych zagrożeń
dla obu zawodów, Krajowa Rada podjęła uchwały wskazujące na potrzebę rozpoczęcia wstępnych, roboczych
rozmów. Zastrzegliśmy, że decyzje w sprawie podjęcia
prac nad procedurą połączeniową należą do zjazdów
obu samorządów. Inicjatywa podjęcia roboczych rozmów nie została przez adwokaturę przyjęta.
Realizacja powyższych zamiarów politycznych opierała się na wyeliminowaniu jakiejkolwiek merytorycznej
współpracy Ministerstwa z samorządem.
Zrealizowanie przygotowanych projektów ustaw
doprowadzi do likwidacji samorządności zawodowej
i ukształtowania zawodu, na którego niezależność organy administracji rządowej będą wywierały silną presję.
Konieczne więc będzie podjęcie działań, aby tym zagrożeniom zapobiec, bądź je znacząco zminimalizować.
Powinniśmy być jednak otwarci na dalsze zmiany zarówno w dostępie do zawodu, szkoleniu aplikacyjnym
i w reagowaniu na niewłaściwe wykonywanie zawodu.
Należy mieć nadzieję, że nowy Minister Sprawiedliwości, nowy rząd i nowy parlament podzieli ten pogląd. [ ]



Kwadratura czasu
Rozmowa z Dariuszem Sałajewskim, wiceprezesem Krajowej Rady Radców
Prawnych, przewodniczącym zespołu ds. opracowania projektu wytycznych
Krzysztof Mering: Panie Prezesie, szybkimi krokami zbliża
się kolejny, już VIII, Krajowy Zjazd Radców Prawnych. Nie
będzie niczym odkrywczym, jeżeli powiem, iż przypada on
w szczególnym momencie…
Moment wyborów jest zawsze czasem refleksji, oceny
tego, co się udało i co mogło być zrobione lepiej. Najbliższy zjazd wypada jednak, rzeczywiście w szczególnym
momencie z politycznego i merytorycznego punktu widzenia. Może stać się, i głęboko wierzę, że tak właśnie będzie, przełomem w życiu naszego samorządu.
Zacznijmy od swoistego remanentu. Jak ocenia Pan rzeczywistość, w której funkcjonuje samorząd radcowski? Czasy
mamy – by użyć wyważonego określenia – dynamiczne.
Wszystko to, co w ostatnich latach zdarzyło się w naszym
systemie ustrojowym, w szczególności dotyczy to zmiany
reguł kierującymi gospodarką, spowodowało zupełnie
nowe spojrzenie na pomoc prawną. Towarzysząca transformacji polaryzacja społeczeństwa, która jest widocznym
gołym okiem, spowodowała zmianę zapotrzebowania na
pomoc prawną. Ta prawda dotyczy naszych klientów ze
świata gospodarczego, ale również tych, którzy potrzebują
doraźnego wsparcia, by uśmierzyć ból wywołany prawnymi komplikacjami.
Znaleźliście się w tej nowej sytuacji?
Moja opinia jest taka, że nie do końca. Jest rzeczą oczywistą, iż zawsze występuje pewien poślizg w reakcji na
nowe, czasem zaskakujące wydarzenia. Zwykle potrzeba
czasu, by wyjść na prostą. I ten czas mamy już za sobą.
Jestem przekonany, że zjazd wypracuje odpowiednie rozwiązania.
Jakie pytania będą najważniejsze?
Nie chciałbym się w tym momencie koncentrować na
tym, czy jest to kwestia otworzenia rynku usług prawnych
dla osób z wykształceniem prawniczym czy próba zmiany
wewnętrznych regulacji samorządu czy może jeszcze inne
kwestie. Nasz samorząd jest otwarty na dyskusję, zdaje
sobie sprawę z nieuchronności zmian. Kontestujemy natomiast narzucone metody wprowadzania tych zmian. I
nie tylko kontestujemy, ale uczestniczymy i będziemy
uczestniczyć w procesie kształtowania nowego modelu
działania. Wokół tych kwestii ogniskować się będzie dyskusja na zjeździe. Nasze środowisko dostrzega potrzebę
nie tylko stabilizacji, ale także modernizacji. (…)
Wiele kontrowersji wzbudza kwestia otwartości dostępu do
zawodu?



aplikację w ostatnich trzech, czterech latach. Warto też
podkreślić, że samorząd radcowski nie kwestionował zawartych w ustawie nowelizacyjnej z czerwca 2005 roku,
zmian dotyczących konkursu na aplikację i powierzenia
jej organizacji Ministerstwu Sprawiedliwości.
Trzeba więc umieć przekonać do swoich racji.
Potrzebna jest nowa refleksja nad pojęciem zawodów prawniczych. Potrzebna jest nam świadomość, iż rynek – bo taka
jest jego natura – zwykle podlega ewolucji, co dotyczy także
swobody wyboru pomocnika w trudnej sytuacji. A prawnik
wkracza wtedy, gdy już jest problem. Można zresztą zastanowić się, czy prawnik nie powinien zajmować się także
profilaktyką? Zapewne tak, to jedno z wyzwań, któremu
chcemy wyjść naprzeciw na zjeździe. (…)
Rządowy projekt ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym
wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze to
być albo nie być samorządu. Prawda?
Tak. Samorząd nie może stać się fikcją sprowadzoną do
zbierania składek, organizacji szkoleń i akademii “ku
czci”. Nie ma nic gorszego. Co ciekawe, proponowane rozwiązania zachowują listę zadań samorządów, odbierając
im uprawnienia.
Obrady prawnego okrągłego stoły, które odbyły się niedawno w Warszawie wykazały, iż macie poparcie międzynarodowych gremiów dla swoich racji. Czy trzeba sięgać aż za
granice, by być słyszanym?
Też się nad tym zastanawiałem. I doszedłem do wniosku,
iż wyrażanie swoich przekonań na międzynarodowym
forum jest wyrazem odpowiedzialnego działania, a nie
zdrady. Inaczej staniemy się dysydentami we własnym
kraju. Tym bardziej, iż walczymy o rozwiązania, które we
wszystkich krajach wspólnoty są czymś oczywistym.
W projekcie kodeksu etycznego znajduje się zapis mówiący powinności radcy prawnego zaproponowania klientowi – w uzasadnionej sytuacji – pozasądowego sposobu
rozstrzygnięcia sprawy. Nie obawia się pan, że stracicie
klientów?
To rozwiązanie może być korzystne dla klienta. Odciąży
sądy, ale też może zapobiec zerwaniu więzi przez strony
sporu. Naszym obowiązkiem jest stworzenie możliwości
przeprowadzenia mediacji, szkolenie mediatorów. To wymaga środków. Ale jest szansą na realizację zawodową
koleżanek i kolegów. W efekcie wiele tańszych mediacji
może zastąpić żmudne procesy sądowe.
Z jakim przekonaniem chciałby pan wyjść ze zjazdu?

Kontrowersje wynikają z fałszywego twierdzenia, iż dostęp do zawodów prawniczych jest zamknięty. A nie jest.
Wystarczy znać fakty dotyczące np. liczby przyjęć na

Z przekonaniem, że dogoniliśmy i wyprzedziliśmy czas,
a sprzeczności przyniosły pozytywną synergię. [ ]

Projekt uchwały VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych  (fragmenty)
1. Istnienie samorządu jako istotny
i niezbędny element demokratycznego
państwa prawnego.
Istnienie samorządu jest niezbędnym
elementem demokratycznego Państwa
prawnego.
Istotą takiego Państwa jest z jednej
strony samoograniczanie się władzy publicznej, a drugiej strony podmiotowość
społeczeństwa. Do tego konieczne jest
istnienie niezależnych instytucji organizujących życie społeczne. Jedną z takich
instytucji jest samorząd zawodowy jako
zdecentralizowana forma wykonywania
władzy publicznej.
Art. 17 ust.1 Konstytucji określa misję społeczną jaką mają do spełnienia
samorządy zawodów zaufania publicznego, która realizowana jest między
innymi poprzez uprawnienia do dopuszczania do wykonywania zawodu, prowadzenia sądownictwa dyscyplinarnego
i stanowienia zasad deontologicznych
wykonywania zawodu.
Zjazd stoi na stanowisku, że zamiar
upaństwowienia sądownictwa dyscyplinarnego, odbieranie samorządowi radców prawnych adekwatnego, wpływu na
kształtowanie zasad odbywania aplikacji,
odpowiednio znaczącego i gwarantowanego wpływu na zakres merytoryczny,
ustalanie zasad i prowadzenie egzaminu
radcowskiego to złamanie Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej ponieważ:
- narusza demokratyczne zasady Państwa obywatelskiego,
- pozbawia radców prawnych niezależności,
- drastycznie ogranicza samorządność
zawodową i pozbawia samorząd możliwości realizowania konstytucyjnego
obowiązku sprawowania pieczy nad
należytym wykonywaniem zawodu w
granicach interesu publicznego i dla jego
ochrony,
- niszczy fundamenty samorządu i czyni
z niego fikcję,
Zagrożeniem dla prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego
byłoby również wprowadzenie w drodze
ustaw nowych zawodów prawniczych,
pozbawionych atrybutów niezależności,
a posiadających uprawnienia odpowiadające radcom prawnym i adwokatom.
Zjazd wyraża stanowczy sprzeciw
wobec takich koncepcji i zobowiązuje
organy samorządu do walki o niezależność zawodu radcy prawnego będącą
fundamentem praworządności.

Zjazd opowiada się stanowczo za
pełnym wykonaniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia
2006 r. i 8 listopada 2006 r., stwierdzających naruszenie wzorców konstytucyjnych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005
r. o zmianie ustawy prawo o adwokaturze i innych ustaw.
2. Konieczność ustawowego i strategicznego uregulowania pomocy prawnej w
Rzeczpospolitej Polskiej, w tym statusu
zawodów świadczących tę pomoc oraz
działań Samorządu w tym zakresie.
2.1. Samorząd radców prawnych widzi potrzebę jednolitego ustawowego
zdefiniowania pojęcia pomocy prawnej
w Rzeczpospolitej Polskiej przyjmując, iż
pomoc tę w pełnym zakresie sprawować
mogą jedynie osoby wykonujące prawnicze zawody zaufania publicznego.
2.2. Zjazd stoi na stanowisku, że
ustawowe uregulowanie zarobkowego
wykonywania czynności prawniczych
przez osoby z wyższym wykształceniem
prawniczym niewpisane na listy radców
prawnych lub adwokatów, jest konieczne. (…)
W związku z powyższym Zjazd uważa, że projektowane w tym zakresie rozwiązanie ustawodawcze nie powinny
przyznawać osobom z wykształceniem
prawniczym nie wpisanym na listę radców prawnych i adwokatów możliwości
zastępstwa prawnego przez organami
wymiaru sprawiedliwości i Trybunałami. Ustawa taka powinna dopuszczać
możliwość doradztwa prawnego w sprawach „o mniej złożonym charakterze”, a
więc wyraźnie wyłączać takie doradztwo
we wskazanej w niej kategoriach spraw,
które z natury rzeczy wymagają najwyższych, specjalistycznych kwalifikacji.
Ustawa taka powinna tworzyć model
powiązany z opracowywanym równolegle i koniecznym projektem ustawy
o zmianach w ustawie o radcach prawnych i prawie o adwokaturze – będących
następstwem wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 2006 r. (...)
2.4. Zjazd zobowiązuje Krajową
Radę Radców Prawnych, że w przypadku uchwalenia przez Sejm ustaw nie
uwzględniających orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego, o których mowa w pkt.
2.2. powyżej – skierowania wniosku do
Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie zgodności tej ustawy z Konstytucją
Rzeczpospolitej Polskiej.

2.5. Zjazd potwierdza, iż w opinii
większości środowiska radców prawnych rozdzielność zawodu radcy prawnego i adwokata jest nieuzasadniona.
Opinia taka, nie jest podyktowana
interesem radców prawnych, jest natomiast uzasadniona interesem publicznym. Nowy wspólny samorząd radców
prawnych i adwokatów byłby silniejszym
partnerem władz publicznych i skuteczniej realizowałby konstytucyjna misję
samorządów sprawowania nadzoru nad
należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego.
Zjazd akceptuje dotychczasowe działania Krajowej Rady Radców Prawnych
w tym zakresie i uważa, że powinny one
być kontynuowane.
3. Stanowisko w sprawie dostępu do
pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej.
Zjazd stwierdza konieczność obiektywnego przedstawienia władzom publicznym i społeczeństwu kwestii dostępu
do pomocy prawnej w Rzeczpospolitej
Polskiej i faktycznych możliwości korzystania z usług prawnych przez obywateli
i przedsiębiorców. Zjazd podkreśla, że
najważniejszym elementem dostępu do
pomocy prawnej jest budowanie „świadomości prawnej”, która winna objawiać
się korzystaniem przez obywateli z pomocy prawnej przed dokonaniem czynności prawnej lub faktycznej, a nie, jak
obecnie, w przypadku powstałego już
sporu czy też szkody.
4. Aplikacja jako optymalna droga do
zawodu.
Zjazd uznaje aplikację radcowską organizowaną przez samorząd za optymalną drogę do zawodu radcy prawnego. (…)
Zjazd stwierdza również, że pozbawienie samorządu radcowskiego znaczącego wpływu na ustalanie zasad egzaminu zawodowego oraz na jego zakres
merytoryczny, uniemożliwia samorządowi wywiązywanie się z konstytucyjnej
powinności sprawowania pieczy, nad należytym wykonywaniem zawodu, ustanowionej w art. 17 ust. 1 Konstytucji.
W procesie zakreślania nowych zadań dla samorządu w zakresie aplikacji
radcowskiej i egzaminu radcowskiego za
ważne uznać należy wypracowanie modelu publicznego przedstawiania zawodu radcy prawnego oraz sposobu dochodzenia do niego poprzez aplikację.

Projekt uchwały VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych  (fragmenty)
4.1 Ocena stanu obecnego
Zarówno zmiany dokonane jak i projektowane, co do naboru na aplikację i egzaminu radcowskiego zmierzają w istocie
do osłabienia roli i znaczenia zawodu
zaufania publicznego, jakim jest zawód
radcy prawnego, z oczywistą szkodą dla
interesu publicznego. Zmiany te prowadzą do osłabiania wymiaru sprawiedliwości i pomocy prawnej świadczonej
społeczeństwu, spełniającej kryteria profesjonalizmu, rzetelności i odpowiedzialności oraz wykonywanej przy uwzględnieniu wymogów etycznych.
Zjazd krytycznie ocenia:
a) pozostawienie samorządowi wyłącznie obowiązku organizowania i prowadzenia aplikacji, przy znacznym ograniczeniu wpływu na proces naboru na
aplikację oraz egzamin radcowski, co
zostało negatywnie ocenione w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego.
b) obniżenie wymagań warunkujących
przyjęcie kandydatów na aplikację radcowską, która to tendencja pod pozorem
realizacji postulatu otwartości dostępu
do zawodu radcy prawnego w istocie
prowadzi do obniżenia poziomu usług
prawniczych,
c) przyjmowanie na aplikację kandydatów zweryfikowanych wyłącznie pod kątem umiejętności rozwiązywania testów,
stanowi w istocie odstąpienie od sprawdzenia podstawowych umiejętności profesjonalnego prawnika,
d) ustalanie opłat rocznych za aplikację
w oderwaniu od rzeczywistych kosztów
aplikacji,
4.2. Zjazd jednocześnie widzi potrzebę dokonania zmian w dotychczasowym
modelu aplikacji radcowskiej prowadzonej przez samorząd poprzez:
• skrócenie okresu aplikacji z jednoczesnym zmodyfikowaniem zakresu rzeczowego i czasowego zajęć, w tym zajęć
praktycznych odbywanych poza kancelariami,
• zwiększenie czasu praktyk aplikantów
w kancelariach,
• wprowadzenie nowych form kształcenia aplikantów radcowskich np. zorganizowanie tzw. izb sądowych (symulacji
rozpraw),
• prowadzenie zajęć teoretycznych
w taki sposób by dostarczały aplikantom wiedzy (umiejętności) niezbędnej
w praktyce,
• zwiększenie zajęć z zakresu erystyki
oraz wprowadzenie zajęć dot. negocja-

cji, mediacji, podstaw psychologii, w tym
zwłaszcza w relacji z klientami, podstaw
zarządzania i marketingu w zakresie prowadzenia kancelarii, języków obcych w
zakresie terminologii prawniczej,
• zmianę zasad sprawowania patronatu,
w celu silniejszego powiązania aplikanta
z patronem.
4.3 Zjazd stoi na stanowisku i jednocześnie zobowiązuje Krajową Radę Radców Prawnych aby:
a) aplikacja radcowska nadal stanowiła
podstawową drogę przygotowania zawodowego,
b) jedynie organy samorządu wyznaczały reguły, organizowały i prowadziły aplikację radcowską,
c) egzamin radcowski był egzaminem
przeprowadzanym wyłącznie przez samorząd z udziałem przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości.
Zjazd uznaje za uzasadnione współdziałanie z samorządem adwokackim w
realizacji tych działań.
5. Model zawodu i nadzór nad wykonywaniem zawodu
5.1. Status zawodu i formy jego wykonywania.
W sytuacji zwiększającej się aktywności ze strony innych zawodów (doradcy
podatkowi, doradcy prawni, rzecznicy
patentowi, biegli rewidenci itp.) a także
spółek zagranicznych oraz konieczność
zachowania konkurencyjności i jakościowych standardów zawodowych przez
radców prawnych, Zjazd widzi potrzebę
zainicjowania przez organy samorządu
w stosunku do podmiotów posiadających inicjatywę ustawodawczą działań
zmierzających do rozszerzenia katalogu
form wykonywania zawodu określonego
w ustawie poprzez wprowadzenie możliwości tworzenia przez radców prawnych
spółek z udziałem innych wolnych zawodów pod warunkiem spełniania przez
nie standardów zasad deontologicznych
analogicznych jak w przypadku zawodu
radcy prawnego.
Zjazd zauważa również potrzebę
wprowadzenie prawnych ram przez organy samorządu zawodowego możliwości posługiwania się tytułem specjalisty
w danej dziedzinie prawa.
5.2. Doskonalenie zawodowe jako
obowiązek radcy prawnego
Zjazd uznaje doskonalenie zawodowe za jeden z podstawowych obowiązków radcy prawnego. (…)

Zjazd zobowiązuje organy samorządu szczebla krajowego do opracowania
i wdrożenia modelu ustawicznego szkolenia zawodowego członków samorządu
w oparciu m.in. o Wzorcowe Zasady
Kształcenia Zawodowego przyjęte przez
CCBE.
Model ustawicznego szkolenia powinien zakładać możliwość stałego pogłębiania posiadanej wiedzy i umiejętności
przez radców prawnych i wiązać się z
możliwością uzyskiwania specjalizacji
w wybranych dziedzinach prawa.
W celu realizacji tych założeń Zjazd
zobowiązuje Krajową Radę Radców
Prawnych do przygotowania i powołania
instytucji o zasięgu ogólnokrajowym w
ramach której stworzone zostanie centrum szkolenia ustawicznego oraz zasad
i źródeł jego finansowania.
Nadzór nad realizacją obowiązku doskonalenia zawodowego radców prawnych powinien spoczywać na wszystkich
szczeblach samorządu i winien zapewnić w tym zakresie przestrzeganie Zasad
Etyki Zawodowej.
5.3. Postępowanie dyscyplinarne jako
istotny instrument sprawowania przez
samorząd nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu.
Samorząd radcowski jako ustawowo
legitymowany do kształtowania zasad
etyki zawodowej i reguł nadzoru nad
ich przestrzeganiem, protestuje przeciwko próbom pozbawienia go kompetencji do prowadzenia postępowania
dyscyplinarnego. Postępowanie dyscyplinarne jest bowiem jednym z podstawowych instrumentów za pomocą
którego, samorząd radcowski sprawuje
konstytucyjną pieczę nad należytym
wykonywaniem zawodu przez członków samorządu. Tym samym sądownictwo dyscyplinarne należy do istoty każdego samorządu zawodowego,
będąc nierozerwalnie związane z jego
zadaniami. Jakiekolwiek próby pozbawienia samorządu radcowskiego kompetencji do organizacji postępowania
dyscyplinarnego, we wszelkich jego
aspektach naruszają konstytucyjnie
chronioną niezależność samorządności prawniczych zawodów zaufania
publicznego.
Zjazd dostrzega potrzebę wprowadzenia zmian w dotychczas obowiązujących
zasadach postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych
poprzez usprawnienia postępowania dy-

„Wiedza jest władzą”
– Francis Bacon
scyplinarnego tak, by prowadzone było
ono szybko, wnikliwie i profesjonalnie.
(…)
Zdaniem Zjazdu jakiekolwiek koncepcje wyłączenia ze sfery kompetencji
samorządu zawodowego radców prawnych całości postępowania dyscyplinarnego, ustanawiające odrębne struktury
sądów dyscyplinarnych, wspólnych dla
wszystkich zawodów prawniczych są nie
uzasadnione i naruszają konstytucyjnie
umocowane reguły sprawowania pieczy
nad wykonywaniem zawodu zaufania
publicznego. Takie rozwiązania byłyby
szkodliwe dla całego systemu świadczenia pomocy prawnej.
Zjazd nie kwestionuje prawa ustawodawcy do określenia reguł prowadzenia postępowania dyscyplinarnego,
jednakże postępowanie to powinno
być prowadzone przez samorząd samodzielnie i podlegać kontroli sądowej w
instancji odwoławczej. Rozwiązania
prawne w zakresie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych powinny być
jednak dokonane w porozumieniu z
samorządem zawodowym. Celem tych
działań powinno być wypracowanie
optymalnych rozwiązań, służących
miedzy innymi zagwarantowaniu należytej jakości świadczonych usług
prawniczych, jak też umożliwiających
zachowanie podstawowych wartości
zawodu, jakimi są: niezależność, tajemnica zawodowa i zakaz konfliktu interesów.
W ocenie Zjazdu tylko samorząd zawodowy, ustalając zasady etyki zawodowej oraz znając specyfikę wykonywania
zawodu, może trafnie i właściwie oceniać ich przestrzeganie.
5.4. Potrzeba nowelizacji ustawy o
radcach prawnych.
W sytuacji jaka zaistniała na skutek
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z
dnia 8 listopada 2006 roku, a także wobec potrzeby normatywnego uregulowania kwestii podniesionych w niniejszej
uchwale Zjazd stwierdza konieczność
znowelizowania ustawy o radcach prawnych. Jest to wymóg czasu.
Zjazd zobowiązuje Krajową Radę
Radców Prawnych do niezwłocznego
podjęcia prac zmierzających do przygotowania praprojektu nowelizacji oraz
skutecznych działań aby ta inicjatywa
znalazła się na ścieżce legislacyjnej w
formie inicjatywy poselskiej. (…)

Etyka a informacja
„Tak samo jak rewolucja przemysłowa przekształciła przemoc w prawo, dziś
my sami przekształcamy pieniądze - a ogólnie rzecz biorąc, bogactwo - w cośnowego.
I tak jak w epoce kominów fabrycznych pieniądze odgrywały pierwszoplanową role w uzyskiwaniu i utrzymywaniu władzy tak i dzisiaj, u zarania XXI wieku
stajemy wobec innego zakrętu historii władzy. Stoimy na progu nowej zmiany
władzy”
O czym pisze Alvin Toffler, jeden z największych współczesnych myślicieli
w swojej książce „Zmiana władzy”? O INFORMACJI !
Wydawałoby się, że jest to książka o władzy, ale mówi głównie o wiedzy.
I o informacji. Mogłoby się wydawać, że nas to nie dotyczy?
W Dyrektywie 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r.
dotyczącej usług na rynku wewnętrznym - regulującej europejski sektor usług i
usuwającej bariery uniemożliwiające lub spowalniające rozwój usług, dostrzeżono wagę informacji - w obrocie gospodarczym. Informacja o usługodawcy,
usługach, dobrej reputacji usługodawcy czy też jakości usług - urastają do rangi
pewnego symbolu. Usługodawcy w trosce o interes konsumenta zobowiązani
zostają do udzielania informacji dotyczących usługodawców ich usług! A jej
postanowienia dotyczą przecież także zawodów regulowanych:
„Niezbędne jest zaprzestanie stosowania całkowitych zakazów dotyczących
informacji handlowych dostarczanych przez przedstawicieli zawodów regulowanych, nie przez usuwanie zakazów dotyczących treści informacji handlowej
lecz przez zniesienie tych zakazów, które generalnie zakazują korzystania przez
przedstawicieli danego zawodu z jednej lub więcej form przekazywania informacji handlowych jak np. zakaz wszelkiej reklamy w jednym lub kliku rodzajach
mediów. W odniesieniu do treści i metod przekazywania informacji handlowych
niezbędne jest zachęcanie przedstawicieli wolnych zawodów do sporządzania zgodnie z prawem wspólnotowym - kodeksów postępowania na poziomie wspólnotowym.”
Projekt kodeksu etyki radcy prawnego, który przedłożony zostanie Zjazdowi czyni zadość tym postanowieniom. Projekt przyjmuje, że w zakresie informowania przez radcę prawnego o prowadzonej działalności dozwolone jest
wszystko to, co nie jest zakazane.
Co jest więc zakazane? Zakazane jest informowanie sprzeczne z dobrymi
obyczajami i godnością zawodową.
Projekt zawiera przykładowy katalog takich zachowań.Będzie to więc
informowanie wykorzystujące łatwowierność lub przymusowe położenie
klientów, nadużywające zaufanie, niezgodne z rzeczywistością lub wprowadzające w błąd.
Uczestniczenie w rankingach i sponsorowanie uregulowano w projekcie
specyficznie: Krajowa Rada Radców Prawnych określi dozwolony zakres stosowania zakazu. Zagadnienia związane z marketingiem usług prawniczych do
powszechnie znanych nie należą. Pojecie dobrych obyczajów i godności definiowane jest przez praktykę i nie da się precyzyjnie i jednoznacznie dookreślić. A staje się strażnikiem pewnych niezbywalnych wartości wykonywania
naszego zawodu.
Autorzy dostrzegając ten problem zaproponowali powołanie stałego zespołu złożonego z wybitnych autorytetów z tej dziedziny, którzy na wniosek
radcy prawnego, dziekana rady bądź rady dokonywałby interpretacji zasad
Kodeksu Etyki (nie wyręczając oczywiście sądownictwa dyscyplinarnego
w tym zakresie).
Proces przystosowania się do dokonujących się w naszej rzeczywistości
zmian polega na dokonywaniu właściwych wyborów. Przed takim wyborem
staje kolejny Zjazd naszego samorządu. [ ]
Maciej Bobrowicz,
wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Andrzej Zajda
wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie

Czas przemyśleń
Listopad to miesiąc szczególny.
Nie tylko dlatego, że w jego pierwszym dniu podążamy cmentarnymi alejkami w poszukiwaniu grobów bliskich nam osób, czy tych, których znaliśmy, ceniliśmy i
którzy odeszli niespodziewanie, jak znika jesienią słońce za horyzontem.
W tym roku to także miesiąc Zjazdu Adwokatury, która od kilku lat przechodzi swoje trudne czasy, uznając
jednak swe wieloletnie dokonania za będące podstawą
ładu społecznego.
Wielu z nas patrzy jednak z obawą na dni, które nadejdą.
Zmian w strukturach Adwokatury domagają się obecnie nie ci, którzy ją tworzyli, wspomagali czy też starali
się ugruntować, ale ci, dla których kwestie niezależnych samorządów kojarzą się ze zniszczeniem wszelkich wolnych korporacji.
A niezależna Adwokatura to nie tylko samorządność
zawodowa z wypełnianiem tych wszystkich funkcji
publiczno – prawnych, które niesie ten zawód, ale także
niezależność w wykonywaniu tego zawodu.
Parlament i Rząd przyzwyczaili nas przez ostatnie dwa
lata do nawału aktów prawnych, które potem będąc
kwestionowanymi, co do zasady są lub były zmieniane
lub po prostu spoczywają na stronicach Dzienników
Ustaw powoli przymierając zapomnieniem.
Już Tacyt mawiał „im bardziej chore jest Państwo, tym
więcej w nim ustaw i rozporządzeń”.
Prawo nigdy nie było tak potrzebne rządzącym, jak
obecnie, gdy nie ma ono dla nich etycznego znaczenia, gdzie Trybunał Konstytucyjny stanowi zagrożenie
demokracji, a prawo ma być jedynie czystą sztuką dla
sztuki i drogą do otwarcia politycznych karier.
Gdy ten numer „In Gremio” dotrze do rąk czytelników
będziemy już wolni do rozmyślań od Tych, co od nas
odeszli.
Ale trudno z perspektywy lat Szczecińskiej Palestry
zapomnieć o ludziach, którzy ją tworzyli w trudnych a
nieraz niechcianych czasach.
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Przechodząc alejkami Szczecińskiej Nekropolii zapalmy
znicze na zmarłych tak niedawno byłych Dziekanach
naszej Rady – Januszu Flaszy i Zenonie Weinercie.

Pamiętamy tych, którzy walczyli o prawa korporacyjne
mówiąc głośno na zgromadzeniach jak widzą kształcenia aplikantów, będąc przy tym wymagającymi patronami.
To przecież tak niedawno siedzieli w „Temidzie” i pokoju adwokackim obok siebie dr Roman Łyczywek, dr Stanisław Kondolewicz, Grzegorz Szyk, Jerzy Lipczyński,
Jerzy Sadzyński, Ludwik Wolender, Wojtek Jędrowski
czy Artur Rozwałka niezależnie od tego, jakie były ich
zapatrywania polityczne.
Wiedzieli doskonale, że zawód ten jest posłaniem i w
codziennym żmudnym wymagającym wiedzy, czasu,
cierpliwości i kultury spełnieniem idei służby potrzebującym.
Mieli zawsze na celu dobro samorządu, szkolenia,
kształcenia się, ale dziś dla młodych adeptów sztuki
adwokackiej to chyba już postacie z „historii adwokatury”.
Była ta Adwokatura w przeszłości sterowana już centralnie przez Ministra Sprawiedliwości, ale nadszedł czas
jej wyzwolenia, kiedy samorząd nie tylko wskazywał
wyraźnie cele i zasady działania, ale udział w pracach
samorządu był nie tylko zaszczytem, ale głosem uznania wśród wyborców, dla tych, którzy kandydowali.
A jaka ma być przyszłość?
Adwokat bez aplikacji, ale po egzaminie i z praktyką.
Pytam jakim egzaminie i z jaką praktyką?
Może roczną, ale najlepiej taką, aby szkolący się zdążył
przyswoić sobie chyba jedynie elementarne zasady etyki i zachowania w Sądzie.
Wiedza przyjdzie pewnie sama, bo autorzy projektu
uważają, że kurs 180 godzin zajęć, z czego 40 praktycznych w sądzie, da szansę zaspokojenia oczekiwań
potencjalnych zleceniodawców, u których ma nastąpić
kształtowanie świadomości prawnej.
W bardziej liberalnym wariancie mogłyby to robić osoby bez wykształcenia prawniczego, pod warunkiem
jednak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Może jestem zbyt sentymentalny, ale czasy były trudne,
gdy w początkach lat osiemdziesiątych Izba Skarbowa

wraz z Urzędem Bezpieczeństwa podjęły niespodziewane i celowe kontrole naszego środowiska.
Kontrola dotyczyła niektórych z adwokatów będących
członkami Zespołów Adwokackich.
Władza by uczynić samorząd adwokacki „potulnym”
podjęła przesłuchania klientów tych adwokatów, których
uzyskała dane osobowe, co do wysokości dokonanych w
Zespołach wpłat. Tym osobom, którym adwokaci prowadzili sprawy „pro bono” usiłowano wmówić, że trudno
jest prowadzić sprawy „pro bono” w tym zawodzie.
Jeden z naszych kolegów będący wówczas na urlopie
po przyjeździe dowiedział się, że właśnie jego klientce
starano się wmówić, że nikt nie prowadzi spraw gratisowo i domagano się, aby wskazała rzeczywistą wpłatę.
Ileż to mecenas Michał Krzyżankiewicz musiał włożyć
starań, aby wykazać, że nie zawsze prowadzenie sprawy równa się konieczności zapłacenia wcześniej wynagrodzenia.
Ale środowisko adwokackie było skonsolidowane, wzajemnie się szanujące i nie dopuściło do rozłamu.
Aplikanci kształcili się z samej potrzeby wiedzy i mieli należny szacunek dla patronów. W prowadzonych sprawach
szukali rozwiązań prawnych, by niejednokrotnie zaskoczyć proponowanym rozstrzygnięciem swojego patrona.
Spotkania klubowe czy często przy kartach, wzajemne
partnerskie wieczory adwokatów, sędziów i prokuratorów. Nikt nie śmiał wówczas podejrzewać te grupy
zawodowe o jakiekolwiek próby korupcji, co czyni się
dzisiaj starając się odebrać immunitety świadczące o
niezależności sędziego czy prokuratora.
Ktoś kiedyś powiedział, że „można nie mieć zaufania
do własnej żony, ale do kolegi adwokata trzeba je mieć
bezgraniczne”.
To stwierdzenie było opoką tej korporacji, która powoli
odchodzi w niebyt, bo znikają zasady, dobre maniery
a niezawisłość adwokacka niekiedy jest przez nas samych naruszana.
Brak gwarancji dobrej wiedzy, rzetelności i powagi wykonywania zawodu staje się ułatwieniem dla władzy w spełnianiu jej zamiarów politycznych względem adwokatury.
Próbuje się zniszczyć niezależne z tradycjami sądownictwo samorządowe, wpływać na końcowe orzeczenia,
by były one takie, jak oczekują tego decydenci.
A przecież nie tak dawno uznane za rewelację IV RP
Sądy 24-godzinne okazały się być wybiórcze, bo wyłączono z pod tej judykatury dyspozycyjnych funkcjonariuszy organów państwa takich jak policjanci, funkcjonariusze ABW, CBA czy też wywiadu lub kontrwywiadu
wojskowego.

Kończąc przytoczę słowa Dickensa „gdyby nie było złych
ludzi, nie byłoby dobrych adwokatów”. Pamiętajmy o tym
przesłaniu, aby się nie utożsamiać z tymi, którzy mądrość
i wiedzę adwokatów uznają za cwaniactwo.
Nie utożsamiajmy się z tymi, którzy chcą jeszcze bardziej osadzić przy dnie w rankingu zawodów – nas adwokatów starając się przy tym zniszczyć funkcjonujące
od 1990 roku w gospodarce wolnorynkowej kancelarie
adwokackie.
Nie zapominajmy również, że już w czerwcu tego roku
w Poznaniu uczestnicy Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej
wzywali do zachowania „godności i troski o dobre imię
Prokuratury, będących podstawą do uzyskania przez
Prokuraturę wizerunku właściwego dla praworządnego
i niezależnego organu oddanego służbie sprawiedliwości w naszym Państwie”.
Ten apel wydaje się znamienny dla obecnego zagrożenia wszelkiej samorządności. [ ]

Piotr Dobrołowicz
sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie

Co przed nami?
Każdy z uczestników obydwu Krajowych Zjazdów,
zarówno Radców Prawnych jak i Adwokatury, stawia sobie pytania o przyszłość korporacji, której jest
członkiem. Zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość nie zostawiła prawników na marginesie, choć
przez dłuższy czas, po roku 1989, wydawało się inaczej. Żyliśmy przecież niemal nietknięci coraz to nowymi problemami dotykającymi społeczność, na rzecz
której świadczyliśmy pomoc prawną. Nie interesowaliśmy się chociażby tym, co mają robić kolejne liczne
zastępy młodych adeptów studiów prawniczych. To
jednak, jak doskonale wiemy, się skończyło.
Uczestnicy obydwu zjazdów odpowiedzą zatem na
pytanie, czy będziemy tylko patrzeć na to, co robią z
naszymi samorządami osoby nam nieprzychylne, czy
też sami zaproponujemy konkretne zmiany? A może
powinniśmy przekonywać, iż dotychczasowe uregulowania zdają egzamin?
Połączenie zawodów radcy prawnego i adwokata to
temat stary, jednak w ostatnim czasie ponownie stał
się aktualny. Pomimo niemal identycznego zakresu
uprawnień zawodowych, jakimi dysponują prawnicy obydwu korporacji, nie widać po obu stronach
chęci, by ten stan rozdziału zakończyć. Problem nie
leży więc chyba w uprawnieniach. Wydaje się, że
zasadnicze wątpliwości mają swoje źródło w tradycji obydwu zawodów i postrzeganiu ich roli w życiu
publicznym. Przedstawiciele palestry wskazują, iż
rozróżnienie zawodów prawniczych jest spowodowane między innymi historycznymi podziałami, utrwalonymi powołaniem odrębnej korporacji radcowskiej
w 1982 r. Ten stosunkowo młody ustrojowo samorząd
prawników, którego nie łączono początkowo z ideą
niezależności od organów państwa, tradycją udziału
w walce o przetrwanie narodu, koniecznością przeciwstawiania się niedemokratycznej władzy, czyli
cechami wyróżniającymi Adwokaturę, szybko zwiększał swoją liczebność, tracąc jednocześnie na skutek
zmian ustrojowych pierwotny, teoretycznie mocno
przeciwstawny adwokackiemu, charakter. Przemiany
społeczno-prawne po roku 1989 stopniowy poszerzały możliwości zawodowe radców.
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Dzisiaj na poziomie ustawowym różnice pomiędzy
korporacjami w zakresie uprawnień zawodowych
ich członków niemal nie istnieją, a młodzi adepci
prawa - często z przypadku - nie kierując się żadnymi

głębszymi przemyśleniami, wybierają jedną z dwóch
aplikacji. Pamięć o korzeniach obydwu samorządów
– szczególnie wśród starszych stażem adwokatów jest jednak żywa.
Nie sposób też pominąć faktu, iż radców prawnych
jest obecnie kilka razy więcej niż adwokatów. Słusznie ci ostatni martwią się o swoją pozycję i przyszłą
rolę w przemeblowanej palestrze.
Warto też zwrócić uwagę na inną okoliczność. Pomimo niemal nieograniczonych ustawowych możliwości dokonywania zmian „drużyny”, w której chce się
grać, niewielu radców prawnych decyduje się zmienić
barwy – z niebieskich na zielone. To wielce wymowny
argument w tej dyskusji.
Dobrze byłoby ją więc wreszcie zakończyć i przyjąć
– jeśli uznamy, iż tego nie chcemy - że to nie jest „problem” a zwyczajna, typowo polska, różnorodność, która
w żaden sposób nie wpływa na jakość świadczonych
usług prawnych. Nie możemy jednak wykluczyć, że
wtedy ktoś inny za nas zdecyduje o warunkach, na
jakich zlikwidowana zostanie odrębność obydwu samorządów.
Adwokatura potrzebuje także zasadniczej dyskusji o
swojej kondycji i cechach, dotychczas ją wyróżniających, a które na skutek zachodzących zmian społecznych, mogą wydawać się anachroniczne.
Pojawiających się coraz częściej głosów kontestujących obecne zasady wykonywania zawodu nie można
zbywać przywiązaniem do tradycji. Zakaz reklamy
jest tu znamiennym przykładem. Wszyscy widzimy
jak jest on na różne sposoby omijany. Tu i ówdzie
czytamy zatem, jak to wspólnicy jednej z kancelarii
(wskazanej z nazwy, z adresem i numerami telefonów) cieszą się, że do ich grona dołączył kolejny prawnik, że ich kolega zdobył status wspólnika, kierownika, managera, doradcy wyspecjalizowanego, itp.
W codziennej prasie dostrzec można pojawiające się
regularnie „informacje” o adresie, godzinach pracy,
a nawet specjalizacji zamieszczającej anons prasowy
kancelarii.
Zakaz reklamy, czy chociażby pełniejszej publicznej
informacji jest – zdaniem wielu - przeżytkiem. Przyznajmy, że dotychczasowe rozwiązanie jest dla nas

Dla palestry temat przeanalizowania zakazu reklamy
nie byłby palący, gdyby nie fakt, iż radcowie prawdopodobnie zmienią gruntownie swoje zasady regulujące informowanie społeczeństwa o prowadzonej działalności. Dotychczasowa zasada przewidująca zakaz
reklamy zostanie zredukowana do wyjątku od zasady
uprawniającej do szerokiej, publicznej informacji. Jeśli pomysły te, nazwijmy je „otwarciem na reklamę”,
zostaną na Krajowym Zjeździe Radców Prawnych
zaaprobowane, to dalsze trwanie Adwokatury przy
dotychczasowych wewnętrznych regulacjach zakazujących reklamy lub chociaż pełniejszego przekazu
informacji zredukuje wydatnie możliwości skutecznej konkurencji z „bratnią” korporacją.
W tym kontekście dobrze zatem się stało, że Krajowy
Zjazd Adwokatury odbędzie się dwa tygodnie po Krajowym Zjeździe Radców Prawnych.
Inną, kontrowersyjną dla niektórych cechą palestry, wydaje się być zakaz wykonywania zawodu na
podstawie stosunku pracy. Podnoszone argumenty
o konieczności utrzymania tego zapisu – z uwagi na
utrzymanie gwarancji niezależności adwokata - wyglądają dobrze w teorii. Ale czy również w praktyce?
Radcowie prawni stawiają członkom palestry pytanie,
czy reprezentowanie interesów klienta na podstawie
umowy zlecenia daje nam – adwokatom – większą
niezależność niż w ewentualnym przypadku wyko-

nywania swoich czynności w ramach umowy o pracę.
Znane są przecież przypadki całkowitego podporządkowania się (wbrew wszelkim zasadom etycznym)
przez pełnomocnika interesom klienta niezależnie od
rodzaju łączącej strony umowy. Rzecz nie sprowadza
się zatem do nazewnictwa stosunku łączącego klienta
z adwokatem, a raczej do charakteru i poziomu etycznego tego ostatniego.
Problem omawianego zakazu jest oczywiście znacznie bardziej złożony. W kontekście wykonywania zawodu na podstawie umowy o pracę – co potwierdza
europejskie orzecznictwo – trudno byłoby mówić o
możliwości zachowania tajemnicy adwokackiej. A dla
palestry ta ostatnia rzecz jest sprawą zasadniczą – i
jak najbardziej słusznie. Być może zatem to ten aspekt
wykonywania działalności prawniczej będzie największą przeszkodą w unifikacji obydwu zawodów.
Szczęśliwie w tym przypadku ustawodawca idzie w
sukurs zwolennikom utrzymania dotychczasowych
regulacji adwokackich w omawianej materii. Lepiej
- ze względów podatkowych – otrzymywać wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia niż na podstawie umowy o pracę. Możemy sobie jedynie wyobrazić, co by było gdyby pracodawcom opłacało się
zatrudniać prawników na podstawie umowy o pracę.
Czy przypadkiem wtedy Adwokatura nie dostrzegłaby konieczności dziejowej, by w tej sprawie szybko
zmienić zasady wykonywania zawodu?
I w końcu rzecz chyba najważniejsza. Na nic zdały się
nasze kilkuletnie dyskusje i hamletyzowanie. Adwokatura i korporacja radcowska zmieniły się. Otwarły –
bez naszej zgody i wbrew naszym pomysłom. Musimy
poczekać tylko kilka lat, by się przekonać, że przełom
już nastąpił. Faktyczne otwarcie aplikacji poprzez
wprowadzenie państwowych egzaminów wstępnych
spowoduje, iż w ciągu kilku lat liczba prawników zawodowych wzrośnie dwukrotnie. A przecież na tym
się nie skończy.
Ważne jest przy tym, by nowi członkowie naszych
korporacji, aplikanci z ostatnich naborów, nie czuli
się gorsi od tych, którzy dostali się do zawodu na starych zasadach. Przecież to oni - już niedługo - będą razem z nami decydować o obliczu samorządów prawniczych.
Masowy wzrost liczby prawników z tytułem zawodowym będzie miał też i inny skutek. Nie oszukujmy się,
iż pracy – i dobrych zarobków – starczy dla wszystkich. Do tej pory, gdy każdy z nas wiązał koniec z
końcem, wychodził na swoje i odkładał na starość,
bezwzględna walka o klienta nie była potrzebna. Niedługo to się skończy.
Wtedy sygnalizowane problemy przybiorą na sile. Pytanie, czy dalej tematy te będą problemem? Czy my je
rozwiążemy sami, czy ktoś nam pomoże? [ ]

rys. Arkadiusz Krupa (Sędzia Sądu Rejonowego w Goleniowie)

wygodniejsze – zwalnia z konieczności podjęcia walki o klienta na tym swoistym, mało nam znanym, polu
marketingowym.
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W dniach 12 – 14 października w Łodzi, z inicjatywy Komisji Prawnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, we współpracy z Ośrodkiem
Badawczym Adwokatury im. adw. Witolda Bayera, odbyło się V Spotkanie Komisji Prawnych Okręgowych Rad Adwokackich. Spotkanie poświęcono dyskusji o miejscu Adwokatury w systemie świadczenia pomocy prawnej. Było kolejną konferencją, stanowiącą element przygotowań
do IX Krajowego Zjazdu Adwokatury.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele izb adwokackich: częstochowskiej, gdańskiej, krakowskiej, koszalińskiej, lubelskiej, łódzkiej, olsztyńskiej, płockiej, szczecińskiej, siedleckiej, wałbrzyskiej, warszawskiej i zielonogórskiej. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele Stowarzyszenia
Sędziów Polskich „Iustitia”.
Uczestnicy spotkania przyjęli stanowisko skierowane do delegatów na IX Krajowy Zjazd Adwokatury.

Stanowisko V Spotkania Komisji Prawnych
Okręgowych Rad Adwokackich
Miejsce adwokatury w systemie świadczenia pomocy prawnej
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Pomoc prawna w Polsce w obecnym kształcie ustawowym obejmuje:
- po pierwsze – świadczenie pomocy prawnej przez
członków zawodów regulowanych, tj. osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, m.in. adwokatów
i radców prawnych;
- po drugie – świadczenie usług prawnych przez przedsiębiorców na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
- po trzecie – w oparciu o art. 87 kpc w sprawach cywilnych, w zakresie zastępstwa procesowego przez osoby
pozostające w stałym stosunku zlecenia z mandantem
lub sprawujące zarząd jego majątkiem.
1. Uczestnicy spotkania opowiadają się za stworzeniem spójnego i całościowego systemu świadczenia
pomocy prawnej w Polsce, ukształtowanego w celu zagwarantowania najwyższego poziomu ochrony praw
podstawowych jednostki w społeczeństwie.
2. Spójny system powinien obejmować zawody zaufania publicznego oraz podmioty, które dają gwarancję
świadczenia pomocy prawnej na odpowiednim poziomie. Tym samym system ten powinien wyłączać dopuszczalność świadczenia pomocy prawnej przez podmioty,
które nie spełniają nawet minimalnych kryteriów dotyczących wykształcenia prawniczego, to jest co najmniej
posiadania dyplomu ukończenia wyższych studiów
prawniczych.
3. Adwokatura jako zawód zaufania publicznego, z
uwagi na wyposażenie jej w przymiot niezależności, prawo zachowania tajemnicy zawodowej, wolność słowa,
kwalifikacje zawodowe i system nadzoru nad wykonywaniem obowiązków zawodowych, wreszcie – ukształtowany system deontologiczny – jest i powinna zostać
upoważniona do nieograniczonego zakresu świadczenia
pomocy prawnej.
4. Podmioty, które nie posiadają tych cech lub nie
spełniają wyżej wymienionych kryteriów, mogą zostać
upoważnione ustawowo do świadczenia usług prawnych
w ograniczonym zakresie. Właściwa ochrona praw obywatelskich i dobro wymiaru sprawiedliwości wskazują
na konieczność wyłączenia z tego zakresu co najmniej
czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości i
innymi organami ochrony porządku prawnego.
5. Obecnie ukształtowany niespójny system świadczenia pomocy prawnej nie spełnia podstawowych
kryteriów gwarancyjnych. W szczególności podmioty

świadczące usługi prawne na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz w oparciu o art. 87
kpc nie są zobligowane do legitymowania się cenzusem
wykształcenia prawniczego, nie są objęte obowiązkiem
ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności za prowadzoną działalność oraz nie podlegają żadnemu systemowi
kontroli i nadzoru nad prowadzoną działalnością.
6. Projekt ustawy o licencjach prawniczych opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości nie spełnia
podstawowych standardów w zakresie zapewnienia
korzystającym z usług prawnych minimalnych gwarancji ochrony ich praw i interesów. System licencji udzielanych i kontrolowanych przez władzę wykonawczą ze
swej istoty wyklucza realność rzetelnego świadczenia
usług prawnych, np. w zderzeniu interesów obywatela z
władzą wykonawczą.
7. Uczestnicy spotkania wyrażają sprzeciw wobec kierunku zmian wprowadzonych do ustawy Prawo o adwokaturze, przewidujących dla Ministra Sprawiedliwości w
art. 3 ust. 2 nadzór nad działalnością samorządu w zakresie i formach określonych ustawą, jako sprzecznych z
ideą samorządności zagwarantowanej przez Konstytucję
Rzeczypospolitej Polskiej.
Konferencja zwraca się do Krajowego Zjazdu Adwokatury o wypracowanie form udziału adwokatury
w życiu publicznym dla uzyskania wpływu na ustawowe rozstrzygnięcia oraz na praktykę organów władzy,
zwłaszcza wykonawczej, w zakresie przestrzegania standardów demokratycznego państwa prawa, a szczególnie
ochrony praw i wolności obywatelskich.
Konferencja opowiada się także za:
a) nowym ukształtowaniem zasad informowania o prowadzonej przez adwokatów działalności zawodowej
poprzez stypizowanie działań i czynów w tym obszarze zabronionych;
b) włączeniem aplikantów adwokackich w system świadczenia pomocy prawnej dla najuboższych, wykonywanej pod nadzorem adwokatów, co nie eliminuje obowiązku państwa ponoszenia kosztów pomocy prawnej
udzielanej najuboższym.
Konferencja wyraża poparcie dla krytycznego stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa oraz Stowarzyszenia
Sędziów Polskich „Iustitia” dotyczącego wprowadzonych zmian ograniczających niezawisłość i niezależność
sędziów.
Łódź, 13 października 2007 roku

Stanowisko delegatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej
przed Krajowym Zjazdem Adwokatury w Warszawie

IX Krajowy Zjazd Adwokatury, który będzie odbywał się w Warszawie w dniach od 22 do 25 listopada
2007 r., będzie kolejną sposobnością do podjęcia koniecznych zmian oraz obrony elementarnych zasad
wykonywania zawodu adwokata. Konieczność taka
staje się to coraz bardziej wyrazista, mając na względzie wyraźne próby pozbawienia adwokatury atrybutów samorządności i niezawisłości poprzez ingerencję ze strony władzy ustawodawczej i wykonawczej
w działalność samorządu adwokackiego, a także deprecjonowanie zawodu adwokackiego poprzez przeciwstawianie adwokatów innym grupom społecznym
i zawodowym oraz tworzenie wokół naszej grupy
zawodowej nieprzyjaznego klimatu. Dla delegatów
Izby Szczecińskiej jest oczywistym, że Krajowy Zjazd
Adwokatury zajmie się merytorycznie uporządkowaniem tych palących problemów z jakimi boryka się
adwokatura oraz wypowie się w sprawach uniwersalnych, takich jak:
- k ształtowanie modelu i systemu świadczenia pomocy prawnej w Polsce, miejsce adwokatury w tym
systemie jako zawodu zaufania publicznego, a także
zajęcie wyraźnego stanowiska w sprawie łączenia
zawodów adwokata i radcy prawnego w jedną korporację,
- zmiany ustrojowe w adwokaturze,
- z miana systemu szkolenia aplikantów adwokackich,
- zakresu pomocy prawnej gwarantowanej przez Państwo z określeniem zasad organizacyjnych i finansowych tej pomocy,
- przeciwdziałania próbom ograniczenia niezależności adwokatury i jej atrybutów w postaci ochrony
tajemnicy zawodowej, niezależności adwokackiej
i immunitetu adwokackiego,
- określenia standardów wykonywania zawodu adwokata w kontekście uregulowań zbioru zasad etyki
adwokackiej, w tym w odniesieniu do reklamy bądź
form informowania o usługach adwokackich,
- form udziału adwokatury w życiu publicznym, w
tym działalność adwokatury pro publico bono.
Delegaci Szczecińskiej Izby Adwokackiej stoją na
stanowisku, że Adwokatura Polska tylko wówczas
będzie zdolna do udźwignięcia i rozwiązania wyżej wymienionych problemów, jeżeli będzie do tego
właściwie przygotowana ustrojowo. Stąd staje się koniecznym podjęcie przez Krajowy Zjazd Adwokatury
wiążących decyzji w formie uchwał w następujących
sprawach:
1. Krajowy Zjazd Adwokatury winien podjąć
uchwałę zobowiązują Izby Adwokackie do zorgani-

zowania i przeprowadzenia wśród swoich członków
powszechnego korporacyjnie referendum w sprawie
unifikacji zawodów adwokata i radcy prawnego. Wyniki takiego referendum będą wiążące dla Naczelnej
Rady Adwokackiej.
Taka forma wypowiedzenia się środowiska adwokackiego pozwoli nam na stanowcze ustalenie oczekiwań adwokatów co do dalszego funkcjonowania
adwokatury w obecnym kształcie, wskazując również
na wybór modelu i sytemu świadczenia pomocy prawnej w Polsce. Wiążący charakter referendum przerwie
jałowe jak dotąd dyskusje na ten temat i pozwoli skoncentrować się władzom adwokatury na innych ważnych sprawach.
2. Krajowy Zjazd Adwokatury winien podjąć
uchwałę w sprawie struktury organizacyjnej adwokatury w ramach obowiązującego porządku prawnego tj.
brzmienia art. 56 i 38 ustawy Prawo o adwokaturze.
Stoimy na stanowisku, że obecna struktura organizacyjna adwokatury jest archaiczna, niewydolna,
utrudniająca sprawne funkcjonowanie Korporacji,
a także osłabia, ze względu na parytet mandatów,
pozycję średnich i małych Izb Adwokackich na Krajowym Zjeździe Adwokatury. Uzasadnionym jest pogląd, że tylko silne Izby Adwokackie o szerokim zasięgu terytorialnego działania, w istocie pokrywającym
się z obszarami właściwości sądów apelacyjnych, są
w stanie wypełnić należycie zadania przed którymi
stoi Adwokatura.
3. Krajowy Zjazd Adwokatury winien podjąć
uchwałę o odpłatnym sprawowaniu funkcji Członka
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i zawieszenie na czas pełnionej funkcji prowadzenia działalności zawodowej. Jest oczywistym, że kierowanie samorządem adwokackim w istniejącej formie w sposób
naturalny uniemożliwia sprawną realizację celów
jakie wynikają z bieżącej działalności Naczelnej Rady
Adwokackiej.
4. Przedmiotem dyskusji zjazdowej powinna być
sprawa tworzenia własnych, alternatywnych do istniejących, kanałów informacyjnych, pozwalających
na bezpośrednie wyrażanie stanowiska adwokatury
i docierania z nim do szerokiego kręgu odbiorców.
Przedstawione wyżej postulaty w sposób zamierzony nie są szeroko uzasadnione, gdyż uważamy, że
potrzebą chwili jest efektywne działanie a nie długie,
czasami efektowne, ale rzadko przynoszące oczekiwane rezultaty dyskusje.
Opracowanie dla In Gremio:
adwokaci Marek Mikołajczyk i Roman Ossowski
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Sycylia – Wyspa Słońca
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Sycylia jest największą wyspą Basenu Morza Śródziemnego o powierzchni prawie 26 tys. km2, oddzieloną
od reszty Włoch wąską na 3 km Cieśniną Mesyńską.
Według mitologii greckiej, a także z przekazów Owidiusza wiemy, że wyspa ta posłużyła ponoć Zeusowi
dla przygniecenia giganta Tyfona, który podczas walki
z nim padł rażony piorunem.
Przez ponad 2000 lat Sycylią władali Grecy, Kartagińczycy, Rzymianie, Bizantyjczycy, Arabowie, Normanowie i Hiszpanie. W 1861 roku wyspa została włączona do Włoch.
Pełne wydarzeń i pogmatwane dzieje Sycylii nie są
jednak jedynym czynnikiem, jaki wpłynął na życie jej
mieszkańców. Mało jest bowiem miejsc na ziemi, tak
bardzo zależnych od warunków geograficznych i klimatycznych. Przez połowę roku średnia temperatura
utrzymuje się na poziomie 30 stopni, a następnie jesienią pojawiają się gwałtowne ulewy, które „suche rzeki”
zamieniają w rwące i niebezpieczne dla ludzi strumienie. Te skrajności klimatu wpływają na wyjątkowy krajobraz wyspy, w którym – jak ujął to sycylijski pisarz
Tomasi di Lamedusa – „piekło Randazzo tylko parę kilometrów dzieli od raju Taorominy”.
Skrajność nie dotyczy wyłącznie klimatu i tak np.
pensja nauczyciela wynosi około 1.000 euro, lekarza,
bez praktyki prywatnej około. 2.000 – 3.000 euro, a ministrów w granicach 50.000 – 60.000 euro.
Taki dane podała nam pilotka Polka zamieszkała na
Sycylii od 1970 roku.
Widok z okien samolotu przelatującego nad tą wyspą zachwyca i jednocześnie budzi lęk z uwagi na
wypalone słońcem pustkowia i samotne wioski na
szczytach wzgórz, otoczone niegościnnymi nagimi
wyżynami.

Sycylia wraz z pobliskimi Wyspami Liparyjskiemi,
Ustiką, Egadami, Pantellerią i Wyspami Pelageńskimi
tworzy autonomiczny region Włoch. Stolicą jego jest
Palermo, piąte co do wielkości miasto Włoch.
Wyspa Lampedusa, która jest największą z Wysp Pelagijskich jest najdalej wysuniętym na południe punktem Europy.
Współczesna Sycylia rodzi się 11 maja 1860 roku,
gdy 1.000 ochotników wśród których byli Polacy pod
wodzą Giuseppe Garibaldiego postanowiło pomóc powstańcom i zlikwidować Królestwo Obojga Sycylii.
Szalony zamiar powiódł się i szturmem zajęto Palermo,
następnie Messynę i w końcu Neapol.
W czasie II wojny światowej w roku 1943 po ciężkich
bombardowaniach alianci 10 lipca lądują na Sycylii. Po
38 dniach trudnych walk wyspa zostaje opanowana.
Mało kto wie, że swój sukces alianci zawdzięczają w
przeważającej mierze mafii, która przygotowała i akceptowała działania wojenne, a także zabezpieczała wojska
logistycznie.
Mafia istnieje i funkcjonuje nie tylko na wyspie, ale
również we Włoszech, ale jest mniej potężna, niż kiedyś. Dzisiaj mafia skupia się głównie na zyskach wynikających ze zleceń pozyskanych w przetargach na
zamówienia publiczne. Widzimy to jadąc po drogach
sycylijskich gdy spotykamy odcinki „autostrad do nikąd” czy mosty, które nikomu nie będą służyły, bo nie
ma do nich dojazdu.Pieniądze wydano a inwestycje pozostały niedokończone.
Mafia to również zabójstwa. W centrum Palermo stoi
szczególny pomnik, który poświęcony jest tym wszystkim, którzy zginęli w walce z „organizacją”.
W 1982 roku zostaje zamordowany nowy prefekt Palermo generał karabinierów Carlo Alberto Dalla Ciesa.

W maju 1992 roku w drodze z lotniska ginie w wyniku wysadzenia samochodu sędzia Giovanni Falcone
wracający z Rzymu z dokumentami dotyczącymi osób
pozostających w kręgu mafii sycylijskiej. Ginie sędzia,
a wraz z nim płoną dokumenty, które już nigdy nie zostaną odtworzone. W dwa miesiące później zastrzelony
zostaje w Palermo współpracownik sędziego Falcone
prokurator Paolo Borsellino, któremu nie zapewniono
należytej ochrony, mimo że o nią prosił. Wbrew temu,
procesy, które opierały się głównie na zeznaniach wysoko postawionego członka mafii Tommaso Buscetty,
który w 1987 roku przed Sądem w Palermo obciążył
„byłych towarzyszy walki”, zakończyły się sukcesem.
Oskarżeni członkowie mafii zostali skazani łącznie na
2500 lat pozbawienia wolności.
Mój pobyt na wyspie rozpoczął się na lotnisku w Katanii skąd przemieszczałem się poprzez Ennę, Cefalu,
Wyspy Liparyjskie, Palermo, wulkan Etnę, Taorominę
i Messynę, by ponownie zawitać do Katanii i stamtąd
odlecieć do Berlina.
Katania, która spogląda znad wybrzeży Morza Jońskiego na Etnę, jest drugim co do wielkości miastem
Sycylii. Większość budowli jest wzniesiona z czarnej
wulkanicznej lawy. Miasto było kilkakrotnie niszczone
przez erupcję wulkanu i trzęsienia ziemi. Jedno - z 1693
roku niemal starło je z powierzchni ziemi.
Warto tu zwiedzić Katedrę – główny kościół Katanii
poświęcony patronce miasta Świętej Agacie, teatr rzymski oraz Castello Ursino.
Jadąc z Katanii w kierunku północnym natkniemy
się na górskie miasto Enna, położone na wysokości 921
n.p.m. Dojazd tutaj jest pełen emocji, bo praktycznie z
poziomu morza wznosimy się błyskawicznie na wysokość Sudetów.
Z powodu swego górskiego położenia Enna ma wyjątkowy klimat i nawet upalnym latem panuje tu przyjemna temperatura. Trzeba tu zobaczyć katedrę zbudowaną w XV wieku i po pożarze odbudowaną, a także
Castello di Lombardia, zamek wzniesiony na arabskich
fortyfikacjach i będący jedną z najważniejszych warowni Sycylii. Załoga zamku zachowywała kontakt wzrokowy z Castello Ursino.
Kontynuując podróż, docieramy do perełki Sycylijskiego wybrzeża Cefalu. Miasto które miało powstać w
I w. p.n.e. leży u stóp potężnej skały Rocca.
Najsłynniejszym zabytkiem Cefalu jest monumentalna Katedra zbudowana w XII wieku przez normańskiego
króla Rogera. Warto także wejść do Museo Madralisca,
gdzie są ciekawe zbiory archeologiczne, numizmatyczne oraz kolekcje muszli. Dzielnica rybacka ze starymi
domami stłoczonymi przy nabrzeżu jest pełna uroku,
podobnie jak długa, piaszczysta plaża uważana za jedną z najładniejszych na północnym wybrzeżu.
Statkiem o dźwięcznej nazwie „Mistral” wyruszamy
na całodzienną wycieczkę na Wyspy Liparyjskie, zwane też Eolskimi. Zbudowane z pięknych wulkanicznych
skał i oddzielone od siebie zatokami każdego lata ściągają tysiące turystów zwabionych wspaniałymi warunkami do nurkowania.

Mijamy wyspę Alicudi o powierzchni zaledwie
5 km2, zamieszkałą przez około 100 osób. Energię elektryczną doprowadzono tutaj dopiero w 1995 roku. Nie
ma żadnych pojazdów, a górskie drogi pokonuje się
pieszo. Podpływamy do najważniejszej z wysp – Lipari.
Kapitan umiejętnie manewrując, zbliża się między wyrastającymi z morza skałami do grot wchodzących w
głąb wyspy, by pokazać, do czego zdolna jest przyroda.
Praktycznie wszyscy płynący statkiem, a jest nas około
200 osób, wylegamy na górne pokłady, aby podziwiać
te cuda natury.
Cumujemy w porcie Marina Corta, by autokarem
objechać tę mająca niespełna 10 km długości i 5 km szerokości wyspę. Objazd trwa około godziny. Oglądamy
kopalnie, gdzie wydobywa się pumeks, a także rosnące
na zboczach skał kapary cierniste, których pęki kwiatowe stanowią przyprawę. Na sąsiedniej wyspie Salina
z odsalanej wody morskiej przygotowuje się specjalną
zalewę do tej przyprawy.
Na kolejnym punkcie widokowym przewodniczka
zaprasza nas do obejrzenia skały przypominającej z daleka postać siedzącego Papieża Jana XXIII w charakterystycznej dla niego tiarze na głowie.
Płyniemy dalej na leżącą blisko Lipari kolejną wyspę
Vulcano. Wyspa ta poświęcona była rzymskiemu bogowi ognia i kowali Wulkanowi odpowiednikowi greckiego Hefajstosa, o którego kuźni na tej wyspie wspomina
już Homer.
Na Vulcano są trzy stare kratery, przy czym Gran
Cratere jest nadal aktywny. Ostatni wybuch miał miejsce w 1890 roku. Wspinaczka do trzeciego krateru Vulcanello jest szczególnie interesująca i trzeba około godziny, aby do niego dotrzeć. Zainteresowani mogą zejść
w głąb do Piano della Fumarole.
Na wyspie tej można korzystać przez cały rok z wodnych i błotnych kąpieli, bo gorące źródła, znad których
unosi się cały czas biała para ogrzewają wodę morską.
Przepływamy obok Stromboli, na której jest stale
aktywny krater. Charakterystyczną cechą wyspy są
niebywale skaliste brzegi. Podobno wieczorne wycieczki łodzią w pobliże pola lawy Sciara del Fuocosa, gdy
gorąca lawa spływa z krateru do morza, to gwarancja
niezapomnianych widoków. Można także z przewodnikiem i w ubraniu ochronnym wyruszyć poprzez stację
wulkaniczną na krawędź krateru.
Zostawiamy po lewej burcie Panareę, najmniejsza
z Wysp Liparyskich otoczoną klifami i samotnymi skałami. Tam przy plaży Zimmari mają swoje rezydencje
sławni aktorzy, reżyserzy, dyktatorzy mody, oraz Ci,
których stać na luksusowe życie.
Po niespełna półgodzinnym rejsie wpływamy do
Milazzo, portu i miasta, które greccy koloniści założyli
w 916r.. Nad portem góruje potężny zamek oraz XVIII
wieczna latarnia morska. W pobliżu miasta w 260 roku
p.n.e. rozegrała się bitwa morska, w której Rzymianie
rozgromili flotę kartagińską. Ten przed laty znany sycylijski kurort utracił jednak swój blasku w skutek
wybudowania w porcie rafinerii. Zniknęli zupełnie z
plaż turyści, a ci, którzy tutaj przyjadą nawet na krót-
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ko, podziwiać będą jedynie zabytki tego nadmorskiego
miasta.
Po dwóch dniach odpoczynku rano wyruszamy w
kierunku zachodnim do Monreale i Palermo.
Górująca nad Cocna d`Oro Katedra w Monreale jest
szczytowym osiągnięciem sztuki arabsko–normańskiej.
Słynie ze swego wnętrza zdobionymi złotymi mozaikami przedstawiającymi sceny ze Starego Testamentu.
Krętymi uliczkami zjeżdżamy do Palermo, mijamy Palazzo dei Normanni, z widocznymi elementami
oryginalnej mauretańskiej i normańskiej architektury.
Obecnie mieści się tu siedziba Parlamentu Sycylijskiego. Dochodzimy do kościoła San Giovanni degli Eremiti z typowymi arabskimi kopułami. Zbudowano go
w 1132 roku dla Rogera II na fundamentach klasztoru
Benedyktynów wzniesionego z kolei w 581 roku dla papieża Grzegorza Wielkiego.
W trakcie zwiedzania świątyni jesteśmy mimo woli
świadkami ślubu. Śluby odbywają się tutaj we wszystkie dni tygodnia i są szczególnie uroczyste. Kościół ten
trzeba jednak zobaczyć, z uwagi na jednonawawowe
wnętrze i otaczający go uroczy ogród pełen drzew cytrusowych, krzewów granatu, róż i jaśminów.
Wychodząc z kościoła kierujemy się w kierunku
Piazza Setteangeli, gdzie wznosi się Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jak informuje nas
ksiądz praktycznie wszystkie kościoły na Sycylii są pod
wezwaniem Marii Panny.
Katedrę wzniesiono w latach 1179-1185, ale z pierwotnego kształtu niewiele pozostało. Oglądając architekturę katedry można prześledzić dzieje miasta Palermo. Cennym elementem świątyni jest drewniany
strop – arcydzieło sztuki arabskiej. Pełna harmonia
budowli i perfekcja detali sprawia, że jest to unikalny
zabytek.
Trzeba jeszcze koniecznie zobaczyć Fontannę Pretoria, zwaną niegdyś fontanną wstydu z powodu nagich posągów i koniecznie być na placu Piazza Marina,
gdzie po środku znajduje się ogród Garibaldiego zało-

żony w 1863 roku przez Basilego. Rosną tutaj figowce
dusiciele olbrzymich rozmiarów, które oplatają drzewo – ofiarę, a ich gałęzie opadając, wrastają w ziemię.
Drzewo rozrasta się więc nie ku niebu, a do ziemi.
Palermo to także Teatro Massimo – gmach opery,
na której schodach kręcono sceny do ostatniej częsci
„Ojca Chrzestnego”, a także najsłynniejszy targ w mieście Mercato della Vuccivia. Barwami, dźwiękami, zapachem i okrzykami sprzedających, bazar przypomina
pólnocnoafrykański suk. Można tu kupić miedzy innymi olbrzymią rybę – miecz, która jest poławiana wyłącznie w Cieśninie Mesyńskiej. Stragany kuszą miejscowymi specjałami, takimi, jak podroby z rożna, czy
ulubiona przekąska sycylijczyków, jaką jest gotowana
śledziona.
Wyjeżdżając z Palermo zaglądamy jeszcze do zabytkowego teatru – Teatro Politeama, którego fasada ma
formę łuku tryumfalnego z rydwanem na szczycie.
Kolejny przystanek to katakumby Convento dei Cappucini. Kryją one szczątki prałatów i zamożnych obywateli Palermo - jedne zmumifikowane, inne w postaci
szkieletów. Ciała odziane są w najlepsze ubrania (niektóre zjedzone przez mole) i pogrupowane według płci,
zawodów i pozycji społecznej. Na niektórych czaszkach
widoczne resztki włosów.
W katakumbach oglądać można cele, w których składano zwłoki zmarłych w celu ich wysuszenia. W 1881
roku zaniechano pochówków, ale w pomieszczeniu
Cappella dell`Addolvata wystawione jest za szkłem
ciało dwuletniej dziewczynki zmarłej w 1920 roku, doskonale zabalsamowane przez lekarza rodziny. Dziecko
wygląda, jakby spało.
Warto także wstąpić na cmentarz za Katakumbami,
aby zobaczyć grób pisarza Giuseppe de Lampedusy.
Pozostaje mi jeszcze wspomnieć wejście na Etnę,
zwiedzanie Taorminy i Messyny. Autokar wspina się
wąskimi uliczkami Katanii w kierunku największego
czynnego wulkanu Europy. Równo tydzień przed naszą
wycieczką była erupcja Etny.

Zatrzymujemy się na parkingu przy leżącym na wysokości 1800 metrów schronisku Rifugio Sapienza. Dojeżdżając do parkingu oglądamy przez szyby autokaru
zasypany w 1983 r. przez lawę dom mieszkalny.
Wkładamy w autokarze ciepłe kurtki i kierujemy się
do sześcioosobowych wagoników kolejki liniowej, która dowozi nas jeszcze wyżej. Następnie jeepami jedziemy w kierunku głównego krateru. Turystyka to biznes,
a wiec dla tych, co nie mają ciepłej odzieży do wypożyczenia kurtki z kapturami. Można także wypożyczyć
buty górskie, lub kupić grube białe skarpety, które zakłada się na buty, aby ich nie zniszczyć na ostrym materiale wulkanicznym. Wszystko w cenie 2 euro.
Etna to sama kwintesencja przyrody i krajobrazu Sycylii. Mówią o niej: wielki domowy kot, który mruczy
i co chwila się budzi.
Dochodzimy do Valle del Bove, poniżej górnego
parkingu dla jeepów. Jest to jedno z najbardziej fascynujących miejsc na zboczach Etny. Tu zatrzymała się
bowiem lawa spływająca z krateru w czasie ostatnich
erupcji. Stwierdzamy wszyscy zgodnie, że lawa jest
jeszcze ciepła.
Ostatnie duże erupcje miały miejsce w roku 2001
i 2002, kiedy to lawa spowodowała wiele zniszczeń w
schronisku Rifugio Sapienza, zniszczyła wyciągi narciarskie oraz kolejkę górską i zatrzymała się 4 km od
wioski Nicolosi.
Główne kratery Etny to: Trifoglietto I i II oraz Mongibello.
Zieloną stroną wulkanu zjeżdżamy do Taorminy. Po
drugiej stronie pozostaje zbudowane z lawy Randazzo,
leżące najbliżej krateru Etny.
Taormina zbudowana u stóp góry Tauros stanowi
najbardziej znaną turystyczną miejscowość na Sycylii.
Miasto zanurzone w bujnej subtropikalnej roślinności
zachęca do zwiedzenia. Znajdujący się tutaj teatr grecki
jest drugim pod względem wielkości na Sycylii - po syrakuzańskim. Zbudowany w czasach hellenistycznych
(III w. p.n.e.) ma widownię mieszcząca pięć tysięcy

osób. Rzymianie urządzili na nim arenę do walk gladiatorskich. Do chwili obecnej odbywają się tu przedstawienia
Trzeba zwiedzić Palazzo Corvaja, najważniejszy budynek Taorminy pochodzący z XV wieku. Pierwotnie
była to arabska wieża następnie siedziba pierwszego
sycylijskiego parlamentu w 1411 roku.
Trzeba przejść się Corso Umberto I poczynając od
bramy Porto Messina do bramy Porto Catania i wypić
kawę w „Wunderbarze”, ulubionej kawiarni gwiazd filmowych.
Jeszcze spojrzenie z Isola Bella na plaże Mazzaro,
gdzie turyści dowożeni są czterowagonikową kolejką
linową i ruszamy do Messyny. Mijamy piękne piaszczyste plaże Giardini Naxos i po krótkim przejeździe docieramy do tego starożytnego miasta założonego przez
greckich kolonistów z Messeni.
Zniszczona przez trzęsienie ziemi w 1783 roku, odbudowana Messyna ponownie legła w gruzach w 1908
roku. Zniszczonych zostało wtedy 90% budynków i zginęło 60.000 ludzi.
Patrzymy z góry na przesmyk pomiędzy kontynentem a wyspą, przez który przepływają stale osobowe
i towarowe promy w sąsiedztwie statków handlowych.
Podziwiamy kolumnę wotywną u wejścia do portu w
Messynie i słuchamy informacji o moście wiszącym
mającym połączyć ląd z wyspą, którego projekt powstał
w 1997 roku Ten most to nie tylko problemy techniczne, stałe zagrożenie trzęsieniami ziemi, ale także mafia, która nie chce zrezygnować z udziału w dochodach
z licznych w ciągu doby połączeń promowych.
Żegnamy fontannę Neptuna i pełni wrażeń wracamy
do hotelu, by po dwóch tygodniach przygotowywać się
do powrotu.
A na zakończenie, dlaczego Wyspa Słońca zapytacie? Dlatego, że Sycylia szczyci się największą w Europie liczbą godzin słonecznych w ciągu roku i to powie
Wam każdy napotkany sycylijczyk. [ ]
Andrzej Zajda
wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
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Adwokaci
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Porozmawiajmy o adwokatach. Panie i panowie
zajmujący słuszne miejsca w salach sądowych i paradujący w zielonych żabotach zawsze wzbudzali
emocje. Wkrótce odbędzie się krajowy zjazd przedstawicieli tej grupy prawniczej, ale nie to jest jedynym
powodem refleksji.
Adwokat od łac. advocatus (ad - do, łac. voco, are,
avi, atum - wzywać, nazywać łac.), dosłownie przyzwany na pomoc - to osoba o odpowiednich kwalifikacjach uprawniona do obrony cudzych spraw, zwłaszcza w postępowaniu sądowym.
W procesie kanonizacyjnym istnieje określenie
advocatus Dei czyli adwokat Boga tj. duchowny, który
w procesie kanonizacyjnym ma uzasadnić świętość.
W mniej korzystnym znaczeniu używa się określenia
advocatus diaboli, adwokat diabła, dosłownie - duchowny, który w procesie kanonizacyjnym ma wykazać brak podstaw do uznania kandydata za świętego,
a w ogólniejszym znaczeniu - przeciwstawiający się
ogólnemu zdaniu, atakujący słuszną sprawę.
Już marginalnie zacytujmy: „advocatus, sed non latro” czyli adwokat, ale nie rozbójnik.
Spędzając lata w salach sądowych przyglądamy się
adwokatom, a jakże. Zmagania tej grupy prawniczej
rejestrujemy z pozycji widza, aktywnych uczestników procesu i biegłych z różnych dziedzin.
O adwokatach krążą legendy. Szczególnie o ich
apanażach, niewyobrażalnym bogactwie i zasadzie,
że dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ponieważ
je mają. Kiedyś tę grupę zawodową nazwałam prawniczą arystokracją i niech tak zostanie.
Wykonywanie tego zawodu jest poprzedzone niewątpliwie wyczerpującymi studiami, zdobywaniem
poszczególnych stopni wtajemniczeń. Ale potem - widzimy to dzisiaj - młode pokolenie prawnicze, wyznając zasadę amerykańskich psychologów: „tu i teraz”
- gromadzi szybko dobra materialne, „buduje” się na
obrzeżach miasta, z kominkiem, jacussi, hummerem
w garażu. Adepci prawa nie chcą powielać stereotypów „dorabiania się latami”. Wychodzą z założenia,
że należy „ustawić się” jak najszybciej, najskuteczniej, z przestronną kancelarią, zapierającą z wrażenia
dech. I zmienić w dołkach startowych tych z pierwszych stron gazet. Parcie do materialnego dobrobytu
- to jest to, co tygryski prawnicze lubią najbardziej.
Potem przychodzą refleksje, że nie o to nam chodziło, że przestaliśmy się rozwijać zawodowo, że stoimy
w miejscu, a może cofamy się nawet, że pogubiliśmy
się, a ikony bywają czasem takie sobie. Ale pęd materialny funkcjonuje jak uzależnienie. Czy wobec tego
perspektywa walorów materialnych decydowała o
kierunku studiów? Czy jednak miłość do bliźniego
swego i potrzeba czynienia dobra w ramach humanistycznego światopoglądu i romantycznego wnętrza?

Przypadkowy obserwator procesu dostrzega obecność adwokata lub nie. Dostrzega wówczas, kiedy
przedstawiciel palestry uczestniczy w procesie, zabiera sensownie głos, zna akta, potrafi w przekonywający sposób forsować swoje poglądy. Jest przykro, kiedy
prawnik przychodzi do sali sądowej z opóźnieniem,
„rzuca” sążnistą, koniecznie skórzaną torbą, jest zły
na wszystkich i na wszystko. I siada. W trakcie procesu nie zabiera głosu, czyni wrażenie człowieka znudzonego, duchowo nieobecnego, rysującego, grającego
w „statki”, siedzącego z niewyłączoną komórką, naburmuszonego, sennego. Szczególnie w poniedziałki,
po weekendowej intoksykacji organizmu. Publiczność
z trudem wówczas odgaduje, że pan “w zielonym” to
adwokat. Pan czyni wrażenie osoby trafiającej na salę
sądową przez pomyłkę. Publiczność wychodzi więc z
sądu z przekonaniem, że adwokat to ktoś, kto winien
formalnie uczestniczyć w procesie, ale innych rzeczy
czynić nie musi. Jeszcze smutniej, gdy ten sam adwokat występuje w roli naszego obrońcy. Przed procesem
nie kontaktował się z nami, na krótko przed rozprawą
wpadł, powiedział, że wszystko będzie dobrze albo
nic dobrze nie będzie - i wypadł. Właściwie nawet nie
znamy jego nazwiska, przed rozprawą czytał gazetę,
na sali sądowej ziewał, nie wykazywał zainteresowania procesem, nas traktował jak powietrze.
Od lat słyszymy twierdzenia ze strony prawników:
jestem z urzędu. Nigdy nie rozumiałam, dlaczego
adwokaci o tym mówią. Dzisiaj wiem. Wiedzą także
ich klienci, rodziny zainteresowanych, wiedzą biegli.
Minimum zainteresowania, żadna aktywność, słaba
znajomość akt. Mam dzisiaj jeszcze kilka wokand,
za chwilę pędzę do innej sali, za mnie „przychodzi”
kolega itd., to tylko „urzędówka”. Nieraz jeździliśmy
do odległych sądów, uczestniczyliśmy w naprawdę
trudnych procesach, nasuwały nam się pytania, które
winien, mógłby zadać nam obrońca. I co? I nic.
Ktoś powie, że adwokat miał swoją strategię i jej
się trzymał. Ale wrażenie osób z zewnątrz było przygnębiające. Wiele lat temu początkujący pan mecenas
zaimponował obroną z urzędu zatwardziałego rozbójnika. Adwokat znał doskonale akta, bronił jak lew
swojego klienta, dyskutował rzeczowo z biegłymi. Aktualnie pan mecenas jest niekonwencjonalny, jeździ
vanem i ma nazwisko. Podobno jest drogi, jak mówi
się w „potrzebującym” świecie. Ale początki były
piękne, szlachetne, bezinteresowne.
Odmiennie funkcjonuje adwokat z wyboru. Tak
to ocenia publiczność, klienci i my. Będąc wybranym
obrońcą angażujemy się, zabieramy głos, zadajemy
tysiące pytań, drążymy temat, swoją wersję i linię
obrony- ad infinitum. Żonglujemy głosem, uskuteczniamy swoisty monodram, „pracujemy togą”, rzucamy
okularami, cytujemy fachowe publikacje, polemizu-
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jemy z biegłymi. Efekty swojej pracy w sali sądowej
obrońca osiąga nie tylko przez przygotowanie merytoryczne, ale umówmy się: aparycja adwokata, fryzura i make- up pań, czyste kołnierzyki panów, talent
aktorski, oratorski, praca głosem, stopniowe tworzenie napięcia na sali, przedstawianie swojego klienta
jako osoby skrzywdzonej przez los, to wszystko na
zasadzie robienia wrażenia - procentuje w finale procesu. Jeżeli nic nie wskóraliśmy to głos podnosimy,
stwierdzamy, że nie rozumiemy przewodu sądowego
i wypadamy z sali. Znakomity, nieżyjący już mecenas
“wypadł” z sali krzycząc, że nie może tego dalej słuchać. Ale musiał „wypaść” aby się napić, bo zdradzał
alkoholowy zespół abstynencyjny (AZA) i baliśmy się,
że na sali będziemy świadkami delirium tremens (łac.
majaczenie drżenne). Broniąc, jak Rejtan rozdzierając
szaty, adwokaci z wyboru w trakcie rozprawy wnoszą o przeprowadzenie nowych dowodów, powołanie
nowych świadków, dodatkowe przesłuchania. Zdradzają niezwykłą aktywność. Adwokat udowadnia
obserwatorom, klientowi a przede wszystkim jego rodzinie, że się stara. Rozpoczyna to zresztą od wsparcia na korytarzu sądowym, przenosi na salę, atakując
wszystkich. Zainteresowani są usatysfakcjonowani,
ale nie na tyle, aby nie eksponować honorarium danego obrońcy. Wychodzą z procesu, najczęściej nie
rozumieją jego istoty, ale w przekonaniu, że adwokat
bronił nas dlatego tak skutecznie, że dowartościowaliśmy go finansowo.
Będąc obrońcą z wyboru uciekamy się do wszystkich, dozwolonych i niedozwolonych “chwytów”, aby
„zniszczyć” przeciwnika. Do świadków i współoskarżonych, do osób nieprzychylnych naszemu klientowi
- odnosimy się nonszalancko, traktujemy ich z góry,
niedbale, podnosimy głos, dezawuujemy ich wyjaśnienia, bo nie korespondują z naszą koncepcją. Jeżeli
mamy sprzymierzeńców, to jesteśmy uroczy, poprawni itd. Zrozumiałe. Podobnie z biegłymi. Najlepiej
spytać ich o stopień naukowy, ilość napisanych publikacji, osiągnięcia, zwracać się per biegły i niezmiennie pouczać, że mówi się „do sądu”. W fazie końcowej
adwokat cytuje dzieło naukowego autorytetu z danej
dziedziny i udowodnia, że biegły jest niedouczony.
Mimo tych cierpkich spostrzeżeń darzymy palestrę atencją. Panie i panowie adwokaci imponują nam
wiedzą, wiadomościami, profesjonalizmem. Studia
humanistyczne, jakie ukończyli predestynują ich do
nietuzinkowych, pozazawodowych zainteresowań.
Znamy adwokatów malujących, piszących, podróżujących, zbierających antyki, pasjonujących się muzyką, literaturą, polityką, uprawiających ziemię, budujących domy, pielęgnujących ogródek itd. Znamy też
kontestujących, wiecznie niezadowolonych z życia i
z siebie, wątpiących, analizujących, duchowo cierpią-

cych. Kontemplujących nie tylko nad sensem życia ale
i nad sensem swojej pracy. Czy podejmuję się obrony
będąc przekonanym o słuszności mojego klienta, czy
jestem o tym przekonany bo zawodowo być muszę,
czy przekonany nie jestem ale powinienem czynić
inne wrażenie, aby wykonywać zawód? Czy obrońca z
góry zakłada, że jego klient ma rację, czy czyni to wyłącznie w związku z rodzajem pracy, czy jest pewien
winy swojego klienta ale okazać tego nie może? Czy
wnikliwe studiowanie akt, szukanie i analizowanie
dowodów rodzi podejrzenie, że wszyscy się mylą? Czy
wreszcie charakterologicznie, osobowościowo adwokat to otwarty umysł, humanista dostrzegający w każdym dobro, czy przypadkiem nie cyniczny gracz bezwzględnie forsujący swoje racje, w które w gruncie
rzeczy nie wierzy. Dylematy wynikające z profesji są
wielkie, obciążenie psychiczne potężne, chęć ucieczki od zawodu - zrozumiała.
Jednak w ostatnich latach obrońcy na sali sądowej
jakby mniej.
Jakby przestał się liczyć, jakby z nim przestano się
liczyć. Kampania medialna, ukazywanie ciemnych
stron profesji, niechlubnych przedstawicieli elit adwokackich sprawiło,że nawet my, medycy obserwujemy deprecjonowanie tego zawodu. Adwokat w minionych latach był kimś. Teraz odnosi się wrażenie,
że na sali sądowej bywa, ale z jego głosem nie należy
się liczyć lub do głosu nie dopuszczać. Wokół tej grupy uczyniło się tak skuteczną kampanię pogardy, nienawiści, zagrożenia, działania na szkodę społeczeństwa, że chyba coraz trudniej wykonuje się tę pracę.
Nierealne koncepcje rządzących, wytykanie kastowości, koligacji rodzinnych, niemożności uprawiania zawodu, dyrektywy nawołujące adwokatów do pewnej
spolegliwości, poprawności politycznej - powodują
chyba nie tylko pewną schisis (gr.) w środowisku ale
zmniejszają motywację do pracy. Niektórzy mówią
o emigracji wewnętrznej, autyzują się, inni biorą na
tzw. przeczekanie. W międzyczasie nadużywa się
alkoholu, cera przybiera charakterystyczny wygląd,
robi się rewolucję w życiu prywatnym itp. Po okresie znakomitego, czasem wielkościowego i mało krytycznego funkcjonowania, - bycie adwokatem dzisiaj
to frustracja, ostracyzm społeczny i nieprzychylny
stosunek elit rządzących. Doszukujących się w palestrze wrogich i korupcyjnych zachowań, brzydkiego
zapachu pieniądza i niepopularnego bycia człowiekiem wykształconym. Na całym świecie korporacje
adwokackie tworzą specyficzną „splendid isolation”,
są pewnym lobby niedostępnym dla innych. Nie musicie Państwo dosłownie czerpać takich wzorców ale
walczcie o czystość i nie dewaluowanie Waszego zawodu. Restauratio zacznijcie Państwo jednak od siebie. Zawsze można w sobie coś udoskonalić. [ ]
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Arkadiusz Krupa, sędzia Sądu Rejonowego w Goleniowie

Sędzia Szabo w poprzednim numerze In
Gremio w bardzo ciekawy i syntetyczny
sposób ukazał skalę problemów związanych z jej wykonywaniem jak również na
korzyści liczne wynikające z usprawnienia systemu wykonywania tejże kary. Pod
przesłaniem płynącym z tej publikacji podpisałbym się imieniem i nazwiskiem, bez
konieczności pisania elaboratów, gdyby
nie niejaki... Boy George1.
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Można zapytać co ten piosenkarz o mało męskim
wyglądzie ma wspólnego z karą ograniczenia wolności? Otóż ma. W październiku 2005 roku aresztowano
go bowiem w Nowym Jorku za posiadanie narkotyków. Następnie skazano. I na mocy wyroku sądowego nakazano wykonywać prace w postaci sprzątania
tejże metropolii.
Najdziwniejszym jednak z perspektywy sędziego
Rzeczypospolitej Polskiej jest jednak to, że Boy Gerorge (pomimo wyrażanej dość ostentacyjnie niechęci) prace te wykonywał. Jak podał rzecznik prasowy
wydziału sanitarnego miasta, Vito Turso „były lider
Culture Club otrzyma łopatę, miotłę, plastikowe torby
i rękawiczki i tak zaopatrzony przez pięć dni będzie
pracował społecznie. Jeśli nie zdąży przed 28 sierpnia
odpracować godzin nałożonych przez sąd, grozi mu
więzienie. - Na tym właśnie polega istota prac społecznych„.
Odpowiednikiem wyżej wspomnianych prac społecznych w polskim systemie prawnym jest kara ograniczenia wolności. Kara, która orzeczona w Polsce
bynajmniej nie musiałby zostać w pierwotnej postaci
wykonana. Bo gdyby ten sam Boy George był uprzejmy posiadać narkotyki, dajmy na to w Goleniowie i
za ów niecny występek orzeczono by wobec niego
karę ograniczenia wolności i obowiązek sprzątania

tego urokliwego miasteczka - prac tych nie musiałby
wykonać. I to bynajmniej nie z powodu braku miejsca
do ich wykonywania, bo takowe w okręgu tego Sądu
są. Aby wykpić się od tego obowiązku wystarczyłoby
poinformowanie sądu, względnie kuratora, o woli zamiany kary ograniczenia wolności na grzywnę. I Sąd
ostatecznie zmuszony byłby do dokonania takiej zamiany, a sam skazany bez przeszkód mógłby cieszyć
się wolnością w każdym innym zakątku kuli ziemskiej. Trudno bowiem przypuszczać, aby nawet były
gwiazdor estrady nie był w stanie uiścić zastępczej
kary grzywny i to pomimo deprecjacji dolara wobec
złotówki.
Ów przykład skłania do refleksji już nie tyle, jak
skutecznie wykonywać karę na gruncie obowiązujących regulacji prawnych i czy można system ten
usprawnić – ale czy sama regulacja prawna statuująca
istotę kary, a nade wszystko sankcje za uchylanie się
od jej wykonywania nie stała się być dysfunkcjonalna. Rodzi też pytanie dalej idące – o autorytet Sądu,
przez ów ułomny model mocno podważony.
Przypomnijmy, że stosownie do przepisu art. 35
kodeksu karnego kara ograniczenia wolności polega
(w jej podstawowej postaci) na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazane przez sąd w odpowiednim zakładzie pracy (...),
względnie organizacji lub instytucji niosącej pomoc
charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej - w
wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. Jednocześnie stosownie do treści art. 34 kk kara
ta trwa od jednego do dwunastu miesięcy, a w czasie
jej odbywania skazany podlega licznym ograniczeniom takim jak zakaz zmiany (bez zgody sądu) miejsca stałego pobytu oraz obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.
Stosownie natomiast do dyspozycji przepisu art. 65
§ 1 kkw (kodeks karny wykonawczy) w razie stwierdzenia, że skazany uchyla się od wykonywania kary
ograniczenia wolności sąd określa w takim wypadku
wysokość jednej stawki dziennej - kierując się wskazaniami zawartymi w art. 33 § 3 Kodeksu karnego.
Uchylaniem się może być również uporczywe naruszanie obowiązków, o których mowa w art. 53 § 1 i 2
niniejszego kodeksu, a także obowiązków, o których
mowa w art. 34 § 2 i art. 36 § 2 Kodeksu karnego, jak
również uchylanie się od dozoru.
Jak więc wynika expresis verbis z przytoczonej powyżej ustawowej dyspozycji nie sam obowiązek pracy wyznacza sens i istotę kary, ale powiązanie jej z
ograniczeniami sfery podmiotowej skazanego. Ten z
jednej strony realizując nałożone nań obowiązki odpłaca społeczeństwu swe przewinienia, z drugiej zaś
podczas wykonywania prac, także poza nimi podlega
on szczególnemu nadzorowi ze strony powołanych do
tego organów. O tym jak ważna jest ścisła korelacja
obowiązków o charakterze materialnym (w tym nade
wszystko pracy) ze sferą podmiotową świadczy wpro-

1) Młodszy lub bardziej konserwatywny czytelnik może zastąpić Boy’a Georga Naomi Campbell…

wadzenie przez ustawodawcę jako alternatywnego
sposoby wykonania kary ograniczenia wolności możliwości potrącania części uposażenia skazanego (od
10 do 25 procent) – przy jednoczesnym istnieniu tych
samych ograniczeń sfery podmiotowej. Istnienie ich
w odniesieniu do osoby skazanego determinuje istotę tej kary i odróżnia od kary grzywny – wszak nie
byłoby niczym prostszym orzeczenie kary grzywny
zamiast dość skomplikowanego sensu ograniczania
dochodu.
Z powyższego wynika jednoznacznie, iż wolą ustawodawcy jest położenie nacisku na dwa elementy
łącznie:
- aby skazany zrealizował jakąś konkretną pracę uwalniając od tego obowiązku innych obywateli i

stopniu społecznej szkodliwości, zawsze jest zagrożeniem alternatywnym dla kary grzywny bądź kary pozbawienia wolności, względnie tych dwóch zagrożeń
łącznie. Co więcej, sąd może ją orzec także w razie popełnienia niektórych z przestępstw zagrożonych surowszymi sankcjami w razie stwierdzenia, iż właśnie
stopień społecznej szkodliwości czynu i właściwości
osobiste sprawcy nie są na tyle wysokie aby korzystać
z tychże surowszych zagrożeń. Orzekana więc jest z
założenia co do osób, co do których istnieje pozytywna prognoza kryminalna, nie zdemoralizowanych,
względnie po raz pierwszy wkraczających na drogę
przestępstwa. Tym samym stwarza możliwości oddziaływania jakich nie daje żadna inna kara. Realnie wykonywana pozostaje dolegliwością, jednak nie

Skutki niewykonania kary ograniczenia wolności
czyli słów kilka o bezsilności sądu…
- aby owa dolegliwość połączona była z kontrolą jego
zachowania przez kuratora i sąd, także poza miejscem
pracy i poza jej wyznaczonymi godzinami, co w sposób bezpośredni wiąże się z ograniczeniem możliwości przemieszczania się i zakazem zmiany miejsca
pobytu bez zgody Sądu.
Poprzez połączenie tych elementów tworzy się i
ugruntowuje wymiar społeczny kary. Z jednej strony
bowiem skazany odpłaca swe przewinienia pracując
pro publico bono. Z drugiej, wciągnięty zostaje w pewien społeczny mechanizm, być może po raz pierwszy w życiu i być może mobilizujący i stymulujący
proces resocjalizacji. Jednocześnie kara pozostaje represją, jakkolwiek ponoć żadna praca nie hańbi, to już
jednak widok jakiegoś drobnego (lub ciut większego)
przestępcy zamiatającego chodnik lub malującego w
pomarańczowym drelichu płot może być dla niego na
tyle kompromitujący, że straci on zapał do dalszego
naruszania prawa. Do tego dochodzi także infamia
w jego środowisku – może stracić znaczenie i prestiż
pośród swoich „ziomków”, a w ten sposób tworzy się
szansę na odizolowanie sprawcy od kryminogennego
środowiska. Dotyczy to w szczególności skazanych
młodocianych, u których kształtowanie prawidłowych postaw społecznych zostało zakłócone, lub nawet nie istniało. To dla wielu z tych osób pierwszy
kontakt z pracą i jednocześnie dla niektórych spośród
nich szansa na dostrzeżenie korzyści wynikających z
jej wykonywania. Nie tylko jako przymusu, ale także
w szerszym kontekście. Tym bardziej, że zmieniająca
się sytuacja na rynku pracy spowodowała dość spore
zapotrzebowania na pracowników, także niewykwalifikowanych.
Niezwykle doniosłym jest, iż sankcja w postaci
kary ograniczenia wolności przewidziana jest w odniesieniu do zachowań o relatywnie niewysokim

pozbawia kontaktu ze środowiskiem rodzinnym, pozwala przynajmniej na podpatrywania pozytywnych
wzorców zachowań. A wreszcie zważywszy na osoby
skazanych – nie rodzi obaw, iż będą oni dezorganizowali wykonywanie tej kary w jakimś dużym stopniu
lub wręcz, że będą oni zagrożeniem dla osób nadzorujących wykonanie kary.
Kara ograniczenia wolności jawi się być nieomal
rozstrzygnięciem idealnym. Odpowiednie zorganizowanie miejsc pracy i systemu nadzoru mogłoby stworzyć system realnego oddziaływania na skazanych
przy jednoczesnym zapełnieniu potrzeb rynku – bo
w dzisiejszych czasach praca skazanych zaczyna być
coraz bardziej ceniona. Nic bardziej mylnego.
Nie każdy skazany ma ochotę wykonywać prace. W
szczególności ten młody, butny, lekceważący sobie nie
tylko porządek prawny ale i sąd. Ten, wobec którego
względy prewencji indywidualnej mogłyby mieć największe znaczenie. Jak wskazują szacunki dla okręgu
Sądu Rejonowego w Goleniowie odsetek takich skazanych wynosi około 20-30 procent. A więc sporo.
Praktyka moja wskazuje, iż występują trzy najczęściej spotykane postawy polegające bądź to na:
1. całkowitym ignorowaniu orzeczenia,
2. wnioskowaniu, jeszcze przed realnym wdrożeniem
kary do wykonania o zamianę jej na karę grzywny.
W tej pierwszej sytuacji, część spośród grona skazanych w istocie nie liczy się z orzeczeniem Sądu,
część zaś – wyjeżdża za granice względnie gdzieś w
Polskę – i najczęściej… pracuje tam za bardziej godziwe pieniądze.
W drugiej – skazani właśnie z uwagi na prace już
podejmowane, ale także z powodu niechęci do tej formy wykonania kary wyprzedzają żądania kuratora i
sądu co do wyjaśnień w zakresie realizacji kary i wolą
spłacać grzywnę niż pracować w sposób wskazany w
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wyroku i zgodnie z wezwaniem. Czy tę grzywnę spłacą – nie ma w tym momencie większego znaczenia,
trudno bowiem zweryfikować w praktyce deklarację
dotyczące stanu materialnego, w szczególności potencjalnego w kontekście „właśnie podejmowanych” prac
dorywczych.
Umacnia to pewnego rodzaju patologię i w konsekwencji okazuje słabość sądu jako organu kontroli
zachowania skazanego, przez co zakłóca istotę i sens
procesu resocjalizacji. Jeśli skazany absolutnie ignoruje orzeczenie sądu, ten zmuszony jest najpierw do
weryfikacji jego możliwości płatniczych, dopiero później może orzec o karze zastępczej kary pozbawienia
wolności. A co może zrobić w sytuacji, w której ma
pewność, iż skazany pracuje dajmy na to w Irlandii,
powodzi mu się dobrze i uzyskuje dochód? Wszak
literalnie rzecz ujmując i biorąc pod uwagę przepisy
wspólnotowe wykonanie kary grzywny nie jest wcale
niemożliwym…
Natomiast w sytuacji, gdy skazany deklaruje dochód – i wyraża wolę zapłaty kary zastępczej – sąd
musi orzec o takiej zamianie. Musi to uczynić de facto
nawet, zanim skazany zacznie się uchylać od wykonania kary, już bowiem zaraz po uprawomocnieniu
się orzeczenia możliwym jest złożenie /skutecznego/
wniosku o dokonanie stosownej zamiany.
Dodać należy, że dokonana zamiana czyni bezprzedmiotowym pozostałe konsekwencje skazania
na karę ograniczenia wolności – w tym nadzoru nad
nim ze strony kuratora i zakazu zmiany miejsca pobytu bez zgody sądu. A więc zamiast, dajmy na to
sześciomiesięcznego okresu ograniczenia wolności
i obowiązku wykonywania prac społecznie użytecznych - przy jednoczesnej kontroli miejsca pobytu i
zachowania skazanego przez kuratora, sąd zmuszony
jest orzec karę zastępczą grzywny i pokornie czekać,
czy skazany będzie uprzejmy ją regulować. W razie
jej nieuiszczenia musi z kolei poczynić ustalenia co
do miejsca pobytu skazanego (ponowić je), jego sytuacji materialnej i rodzinnej i dopiero wtedy, zwykle
poprzedzając decyzje egzekucją komorniczą (bezskuteczną) może z czystym sumieniem i lege artis orzec o
zamianie pierwotnej kary na karę zastępczą grzywny.
Tak czy inaczej Sąd zmuszony jest do czynienia szeregu ustaleń, każdorazowego wyznaczenia posiedzenia
i powiadomienia o tym skazanego. Ten jednak, częstokroć dopiero wtedy wyraża wolę wykonania prac – co
czyni z Sądu organ w istocie uzależniony od fanaberii
skazanych, a to już na pewno nie sprzyja kreowaniu
wizji tej instytucji jako organu stanowczego, zaś z
kary – powinności o charakterze fundamentalnym i
pierwotnym.
Pytanie w tym kontekście o autorytet sądu i jego
zdolność do czuwania nad realnym wykonaniem
kary jawi się być w moim przekonaniu retorycznym.
Już samo znalezienie miejsca wykonania kary i jej oddala w czasie wykonanie kary. Wydłużenie procesu
wykonania orzeczenia działa w sposób demoralizujący dla skazanego. W praktyce osoby, które lekceważą

konsekwencje niezastosowania się do poleceń sądu i
kuratora znajdują się w lepszej sytuacji od tych karnych i zdyscyplinowanych - i co gorsza w pewnym
momencie uświadamiają sobie bezsilność wymiaru
sprawiedliwości. To zaś wprost przekłada się na podważenie autorytetu sądu jako organu władzy – a i samego sędziego jako jej reprezentanta.
Warto też podkreślić, iż obowiązujący system zamiany w istocie swojej zakłóca gradację kar przewidzianą w kodeksie karnym. Jeśli przyjmiemy za ustawodawcą, że karą najsurowszą jest kara pozbawienia
wolności, kolejną ograniczenie wolności, a najłagodniejszą – kara grzywny, to w świetle przepisu art. 65
kkw kara grzywny jest swobodnym zamiennikiem
dla kary ograniczenia wolności.
Jawi się w tym kontekście naturalnym zadanie pytania o możliwości zmiany tego systemu. Na gruncie
obowiązujących przepisów istnieje ku temu wyłącznie jedna możliwość – sprawny system organizacji
miejsc wykonywania prac społecznych i jednoczesny
ścisły nadzór służby kuratorskiej, zmobilizowanej do
weryfikowania woli i zdolności płatniczych skazanego. Oznacza to w praktyce obowiązek kierowania
wniosków o zamianę kary ograniczenia wolności
– bezpośrednio na karę zastępczą pozbawienia wolności w razie uchylania się od jej wykonania - z uwagi
na stwierdzoną już przez kuratora niecelowość egzekucji kary grzywny.
Osobiście jednak uważam, że system ten jest i pozostanie dysfunkcjonalny pomimo tych usprawnień organizacyjnych. Wymaga natomiast zmian legislacyjnych. Postulowałbym zmiany w regulacjach kodeksu
karnego wykonawczego, mające na celu usprawnienie postępowania wykonawczego, a w konsekwencji
uczynienie z kary ograniczenia wolności sprawnego
instrumentu karania. Te sprowadzałyby się w zasadzie do zmiany hierarchii kar zastępczych.
I tak w razie uchylania się od wykonania kary
ograniczenia wolności sąd winien od razu orzekać
o karze zastępczej pozbawienia wolności. Uchylaniem byłoby w tej sytuacji już niekontaktowanie się
z kuratorem, zmiana miejsca pobytu, niestawienie
się na badanie lekarskie. W razie wykazania przez
skazanego, iż pracuje i uzyskuje stałe dochody, Sąd
mógłby orzec o alternatywnej formie wykonania
kary ograniczenia wolności – a mianowicie o potrącaniu części uposażenia na rzecz Skarbu Państwa.
Pozwalałoby to na zachowanie kontroli nad postawą
skazanego. W sytuacji opuszczenia kraju, zerwania
kontaktu z kuratorem podstawową konsekwencją
powinna być zamiana na karę zastępczą pozbawienia wolności – realizowana bezpośrednio po zaistnieniu przesłanek do zamiany. Idąc dalej uważam, że
niedopuszczalnym jest czynienie ze skazanego „gospodarza” postępowania wykonawczego. Jeśli to Sąd
czuwa nad wykonaniem kary, nawet zgłoszenie się
w późniejszym terminie od wykonania kary ograniczenia wolności przez uprzednio uchylającego się od
jej wykonania skazanego winno skutkować wdroże-

niem kary zastępczej. Wszak to on zlekceważył skutki nie zgłoszenie się do wykonania kary będąc świadomym konsekwencji swojego postąpienia. Jestem
przekonany, iż w dłuższej perspektywie tego rodzaju
rozwiązanie znacząco wpłynęłoby na wzmocnienie
autorytetu Sądu i usprawnienie postępowania wykonawczego. Znacząco wzrosłaby też „chęć” do wykonania prac ze strony skazanych.
Orzekanie o zastępczej karze grzywny powinno
być wyjątkiem od zasady, zarezerwowanym dla nadzwyczajnych. Na pewno deklaracja podejmowania
przezeń prac dorywczych nie mogłaby stanowić powodu do zamiany kary – co najwyżej przy wykazaniu
takiego faktu (ciężar dowodu winien spoczywać na
skazanym) mogłaby stanowić przyczynek dla ewentualnej zmiany sposobu wykonania kary, w szczególności ilości godzin tygodniowo koniecznych do
wyprawowania. Tutaj warto też forsować tego rodzaju
system wykonywania prac społecznych, aby można
było je zrealizować także w soboty i niedziele oraz
w godzinach popołudniowych. Stworzenie sprawnego systemu organizacji prac i koordynowanie tychże
z sposób menedżerski pozwoliłoby uczynić z kary
ograniczenia wolności znaczący element wsparcia
społeczności lokalnej, a prace te po prostu pożytecznymi.
Na zakończenie pragnę zaznaczyć, iż są to rzecz
jasna wyłącznie postulaty odnoszące się do analizy
istoty kary i celów jej wymierzania. Mam przy tym
świadomość, iż sugestie przynajmniej części środowiska kuratorów kierowane nawet do Ministerstwa
Sprawiedliwości zmierzają w przeciwnym kierunku
– a mianowicie do wprowadzenia systemu swobodnej zamiany na karę zastępczą grzywny. Jakkolwiek
nie zgadzam się z nimi, mam świadomość pobudek
leżących u ich podstaw, w szczególności problemów,
z którymi spotykają się na etapie postępowania wykonawczego.
I jeszcze jedna ważna uwaga. Kara ograniczenia
wolności winna być orzekana w sposób dość przemyślany, po zapoznaniu się z sytuacją skazanego,
określeniem prognozy kryminalnej i optymalnego
sposobu jej realizacji. Ale nie da się ukryć, iż kara
ta częstokroć orzekana jest w drodze postępowania
nakazowego - co jest bezpośrednią konsekwencją dążenia (czy wręcz zaleceń odgórnych) do wydawania
jak największej liczby wyroków. Ten tryb postępowania nie sprzyja analizie właściwości indywidualnych
osoby oskarżonego i częstokroć powoduje sytuacje, w
których sąd po prostu karę dobiera niewłaściwie.
Z drugiej strony, czyż nie powinniśmy uznać, że
uprawomocnienie się orzeczenia oznacza wyrażenie
zgody na dane rozstrzygnięcie, w tym na rodzaj i rozmiar kary. Wszak wyrok Sądu powinien być „święty”,
a cały aparat państwowy powinien być ukierunkowany na pomoc w jego realizacji. Skazany zaś, który
za przysłowiową miotełkę do sprzątania chwycić nie
zechce musi liczyć się, że jedyną dlań alternatywą będzie słodka bezczynność w więziennej celi. [ ]
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W dniu 18 grudnia 2006 r. Naczelna Rada Adwokacka ogłosiła tekst jednolity „nowego” Regulaminu
aplikacji adwokackiej, opracowanego na podstawie
uchwały NRA nr 22/2005, nr 31/2005 oraz uchwały
nr 50/2006. Niniejszy artykuł poświęcam jednemu z
ważniejszych dla aplikantów adwokackich zapisów
tegoż Regulaminu, czyli sprawom dotyczącym poprawkowego kolokwium rocznego i kontrowersjom
wokół Regulaminowych zapisów tej sprawy dotyczących.
Zgodnie z § 18 pkt 1 Regulaminu na zakończenie
roku szkoleniowego aplikant składa kolokwium roczne
z przedmiotów objętych szkoleniem (…). Punkt 4 stanowi, iż w razie negatywnego wyniku, kolokwium roczne
i częściowe powtarza się tylko jeden raz w terminie nie
krótszym niż 1 miesiąc i nie dłuższym niż 3 miesiące,
przed trzyosobową komisją wyznaczoną przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej. Powyższe sformułowania są jasne, czytelne i nie budzą większych wątpliwości w interpretacji. Niestety nie wszystkie kwestie
związane z uregulowaniami dotyczącymi kolokwium
rocznego są aż tak przejrzyste, jak wskazane paragrafy. Przybliżenia wymagają przede wszystkim przepisy dotyczące konsekwencji uzyskania negatywnej
oceny z kolokwium rocznego i konieczności podejścia
do kolokwium poprawkowego.
Wątpliwości w powyższym zakresie budzi przede wszystkim § 18 pkt 5 Regulaminu, według którego negatywna ocena z jakiegokolwiek przedmiotu na
kolokwium rocznym oznacza negatywną ocenę całego
kolokwium rocznego i powoduje konieczność jego powtórzenia w terminie poprawkowym. Idąc dalej i uzupełniając wskazany paragraf należy przytoczyć także
znamienne uregulowanie zawarte w § 21 pkt 11 zd.
drugie, będące swoistym novum, według którego sto-

pień niedostateczny choćby z jednej części, bądź etapu
kolokwium rocznego jest równoznaczny z negatywnym wynikiem całego kolokwium i oznacza konieczność powtórnego zdawania całego kolokwium.
Na tle tych niefortunnych, bo z całą pewnością niejednoznacznych uregulowań § 18 pkt 5 oraz § 21 pkt
11 zd. drugie, można wyinterpretować kilka koncepcji, zróżnicowanych między sobą przede wszystkim
co do skutków. Przytoczenia wymagają dwie najbardziej istotne i przeciwstawne.
Pierwsza z nich bazuje na wykładni literalnej
przedstawionych zapisów Regulaminu. Według niej
na kolokwium roczne składa się odpowiednia ilość
przedmiotów, które wszystkie łącznie i niepodzielnie tworzą to kolokwium. Mamy tu do czynienia ze
swoistego rodzaju połączeniem wszystkich etapów w
umowną jedną całość, mimo iż każdy ze zdawanych
przedmiotów oceniany jest indywidualnie. Otrzymanie oceny niedostatecznej z któregokolwiek z nich
powoduje uzyskanie oceny negatywnej z całego kolokwium rocznego, co skutkuje koniecznością jego
powtórzenia. Powtórzenia jednakże nie przedmiotu,
z którego aplikant adwokacki uzyskał ocenę negatywną, ale ponownego przystąpienia do wszystkich
przedmiotów składających się na kolokwium roczne,
niezależnie od tego czy dany delikwent uzyskał z tych
przedmiotów ocenę pozytywną, czy też negatywną
podczas pierwszego terminu. Takowa interpretacja
jest dość niebezpieczna, albowiem może dojść do pewnego rodzaju paradoksu, polegającego na tym, iż dany
aplikant, mimo, iż w pierwszym terminie kolokwium
rocznego uzyskał z danego przedmiotu ocenę bardzo
dobrą, to na terminie poprawkowym otrzyma ocenę
niedostateczną – gdyż np. trafi na temat, który mu
„wybitnie nie leży”. Taka okoliczność spowodowałaby w konsekwencji uzyskanie ponownie negatywnej
oceny z kolokwium rocznego, z tą jednakże różnicą,
iż bez możliwości kolejnego powtórzenia. Skutkiem
takowego niepowodzenia jest zaistnienie podstawy
do stwierdzenia przez ORA nieprzydatności danego
aplikanta do wykonywania zawodu, co w konsekwencji znajduje wyraz w jego skreśleniu z listy aplikantów adwokackich.
Według mojej oceny, za taką koncepcją nie przemawia ani zasada racjonalnego myślenia, ani też zasada
celowości, ani zasady logiki. Uważam, że nieporozumieniem jest wprowadzanie obowiązku poprawiania
przedmiotów, z których uzyskało się w pierwszym
terminie ocenę pozytywną. Na taką interpretację Regulaminowych zapisów nie można się zgodzić, gdyż
zmierza ona jedynie do zwiększenia restrykcji wobec
aplikantów, powodując konieczność poprawiania
przedmiotów, co do których aplikant wykazał się sto-

sowną wiedzą, uzyskując na pierwszym terminie kolokwium rocznego pozytywną ocenę z danej części.
Druga koncepcja wykładni zapisów Regulaminu
jest bardziej liberalna, jak i racjonalna. Pozostaje ona
także w ścisłym związku z zasadami logiki. Polega
ona na tym, iż kolokwium roczne należy traktować
jako pewien abstrakcyjny twór, na który składają się
poszczególne przedmioty, będące częścią szkolenia
aplikantów w danym roku aplikacji. Oczywistym
jest fakt, iż otrzymanie pozytywnej oceny z tegoż
kolokwium wymaga otrzymania pozytywnych ocen
z poszczególnych jego części, albowiem jest to tzw.
wypadkowa ocen z poszczególnych elementów szkolenia. Istotna jest natomiast okoliczność, iż uzyskanie
negatywnej oceny z jakiegokolwiek przedmiotu, nie
rodzi konieczności ponownego powtarzania wszystkich przedmiotów, ale wyłącznie tego, z którego dana
osoba uzyskała tę negatywną ocenę. Aby uzyskać
pozytywną ocenę kolokwium rocznego, nie można
przecież wymagać tego, by uzyskanie pozytywnych
ocen z poszczególnych części nastąpiło jednocześnie.
Zgodzić się należy z poglądem, iż negatywna ocena
z jakiegokolwiek przedmiotu przekreśla możliwość
uzyskania pozytywnej oceny z kolokwium rocznego,
jednakże nie może ona przekreślać pozytywnych ocen,
uzyskanych z innych przedmiotów cząstkowych. W
takowym przypadku kolokwium roczne zostanie zaliczone dopiero wtedy, gdy dana osoba uzyska pozytywną oceną z niezaliczonego przedmiotu w terminie
poprawkowym. Przedstawiona interpretacja zdaje się
być najbardziej racjonalną i logiczną, zważywszy na
to, iż także poprzednio obowiązujący Regulamin aplikacji adwokackiej, uchwalony na podstawie uchwały
NRA z dnia 19 listopada 2005 r., nr 31/2005, regulował tą kwestię w sposób podobny. Za wskazaną wykładnią przemawia także samo pojęcie „konieczność
jego powtórzenia w terminie poprawkowym” (§ 18 pkt
5 in fine). Powtórzenia wymaga kolokwium roczne, a
poprawki przedmiot cząstkowy, którego się nie zaliczyło. Kolejnym argumentem za wskazaną interpretacją powinny być moim zdaniem sformułowania użyte
w § 21 pkt 11 zd. drugie Regulaminu. Używając słów
„konieczność powtarzania całego kolokwium rocznego” nie oznacza konieczności ponownego zdawania
wszystkich przedmiotów cząstkowych, a jedynie niemożliwość zaliczenia kolokwium rocznego w pewnej
części. W konsekwencji kolokwium roczne może być
zaliczone dopiero po uprzednim poprawieniu w terminie poprawkowym przedmiotów, z których otrzymało się ocenę negatywną. Za wskazaną wykładnią
przemawia także jedno z postanowień Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, według którego „nieprawidłowości co do wystawienia oceny z jednego przed-

miotu nie powinny mieć wpływu na byt ocen z tych
przedmiotów, w zakresie których kolokwia zostały
przeprowadzone bez zarzutu” (…). „Dlatego też mimo
konieczności uchylenia oceny z kolokwium rocznego
(jako wypadkowej ocen z poszczególnych przedmiotów), nie istnieje uzasadniona potrzeba powtarzania
kolokwiów z przedmiotów innych, niż ten dotknięty
uchybieniami w toku egzaminu”.
W obliczu zbliżających się terminów poprawkowych dla aplikantów, zarówno obecnego II jak i III
roku, rozstrzygnięcie przedmiotowych i poniekąd
kontrowersyjnych zagadnień, będzie zapewne także
przedmiotem rozważań ORA w Szczecinie. Wszystkim koleżankom i kolegom, którym się nie powiodło
podczas pierwszego terminu kolokwium, życzę powodzenia na terminie poprawkowym. [ ]
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Szczeciński oddział Stowarzyszenia Sędziów Polskich
„Iustitia” tak naprawdę dziesiąte urodziny obchodzić powinien kilka miesięcy temu, 18 kwietnia. Jednakże w tym
czasie odbywało się wyborcze zebranie delegatów stowarzyszenia. Obchody, połączone z konferencją, przesunięto więc na później, a żeby nie kolidowały z terminami
innych, już organizowanych imprez – na wrzesień. Ostatecznie odbyły się w dniach 20–22 września w Łukęcinie,
gdzie ugościł niemal stu Iustitian ośrodek „Wielki Błękit”.
Szczeciński oddział „Iustitii” tworzony był od jesieni
1996 r., a powstając w kwietniu 1997 r. stał się trzynastym
oddziałem w Polsce. Trzynastka była nadzwyczaj szczęśliwa: dziś oddział jest największy w Polsce, od lat pokonując pod tym względem oddziały z większych miast
i większych ośrodków sądowych. Do zdobycia tytułu największego oddziału w historii Stowarzyszenia brakuje już
tylko kilku osób.
Spotkanie rozpoczęło się od jubileuszowego balu.
Szczecińscy sędziowie nie obchodzili swej rocznicy tylko
we własnym gronie. Dla wielu Łukęcin leży daleko, ale
goście dotarli, zwłaszcza z zachodniej Polski: z Poznania,
Zielonej Góry, Wrocławia... Najdalej mieli zaprzyjaźnieni od wielu lat ze szczecinianami przedstawiciele Opola,
pojawili się sędziowie z Włocławka, Łodzi i Warszawy.
Zjawiła się połowa z dziesięciu członków Zarządu Stowarzyszenia (w tym reprezentant gospodarzy). Mniej niż
się spodziewano było gości z Gdańska, ale przybył witany
szczególnie ciepło sędzia SA Michał Kopeć. To on w 1993
roku wymyślił oddziały „Iustitii” i założył w Gdańsku
pierwszy oddział poza warszawską centralą, a trzy lata
później bez większego trudu przekonał niejakiego Macieja Strączyńskiego, że warto założyć oddział „Iustitii”
również w Szczecinie. Wśród gospodarzy byli przedstawiciele – czy raczej przedstawicielki – Koszalina, który
przyłączył się do szczecińskiego oddziału w 2006 roku:
tu pamiętano o zasługach sędzi Bożeny Piech. To ona
w 1998 r., przenosząc się na Pomorze, przywiozła z dalekiego Sochaczewa ideę „Iustitii” do drugiego z zachodniopomorskich okręgów sądowych.
Było przyjemnie i wesoło, był jubileuszowy tort, a kondycja bawiących się wyjaśniała każdemu, dlaczego na
imprezach „Iustitii” szczecinianie z parkietu schodzą jako
ostatni, gdy pod kolegami z innych oddziałów już nogi się
ugięły, a didżej zaczyna ziewać ze zmęczenia. Na drugi
dzień zrobiło się poważnie. Tematem konferencji był bowiem immunitet sędziowski i postępowanie dyscyplinarne. Początkowo plany były inne, ale znane powszechnie
pomysły polityków i wprowadzenie do ustawy tzw. 24-godzinnych sądów dyscyplinarnych sprawiło, że jubileuszowe spotkanie poświęcono tej tematyce.
Wykładowcy byli najlepsi z najlepszych. Merytoryczną część imprezy rozpoczął sędzia Sądu Apelacyjnego
w Łodzi Paweł Misiak, rzecznik dyscyplinarny sądownictwa. Przedstawił aktualną sytuację sądownictwa dyscyplinarnego, zakres prowadzonych postępowań, ich przebieg i problemy prawne. Niejeden słuchacz dziwił się, jak
osobliwe wydarzenia bywają przedmiotem postępowań
dyscyplinarnych. Sędzia Misiak nie ukrywał natomiast
zrozumiałego zdziwienia, że wśród uczestników konfe-

rencji zabrakło sędziów apelacyjnych, którzy mają przecież przykry obowiązek rozpoznawania tego typu spraw.
Drugi prelegent, wicedziekan Naczelnej Rady Adwokackiej mec. Joanna Agacka-Indecka, również z Łodzi,
skupiła się na lansowanych ostatnio pomysłach połączenia sądów dyscyplinarnych i poddania zarówno sędziów
i prokuratorów, jak i prawników z korporacji zawodowych jednolitemu trybowi postępowania. Jak nietrudno
się domyślić, nie pozostawiła na tych pomysłach suchej
nitki, zyskując pełną aprobatę słuchaczy. Natomiast trzecim wykładowcą był sędzia Sądu Najwyższego Andrzej
Siuchniński, przewodniczący wydziału dyscyplinarnego. Rozpoczął od przedstawienia skargi konstytucyjnej
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na nowo przyjęte
przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych – te, które wprowadzają 24-godzinny tryb uchylania immunitetu bez prawa obwinionego do zapoznania się z aktami
i praktycznie bez prawa do obrony. Argumentacja skargi

opracowanej przez zespół sędziów Sądu Najwyższego
była porażająca i jednoznacznie dowiodła, że jeśli ktoś
chce tworzyć prawo, to powinien najpierw poznać przynajmniej jego podstawowe zasady. Chyba, że z góry zakłada, iż przepisy, które utworzy, z praworządnością nie
będą mieć nic wspólnego.
Sędzia Andrzej Siuchniński rozszerzył tematykę rozpoczętą przez sędziego Pawła Misiaka, przedstawiając
niejako dalsze, sądowe etapy postępowań dyscyplinarnych i immunitetowych oraz co ciekawsze orzeczenia
w tych sprawach. Swoistym uzupełnieniem wykładów
było wystąpienie sędzi Doroty Mazurek, szczecińskiego
zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Dzięki niej mogli
się zebrani dowiedzieć, jakiego rodzaju skargi trafiają
do rzecznika, ale nie trafiają już do sądu dyscyplinarnego. Bogactwo pomysłów ludzi, którzy uważają się za pokrzywdzonych przez sądy, nie zna granic.
W sobotę wieczorem, po wykładach, zebrani bawili się
po raz drugi, tym razem na świeżym powietrzu i w strojach piknikowych, przy wielkim grillu. Pogoda, do której
od lat szczecińska „Iustitia” ma szczęście, jak zwykle nie
zawiodła: deszcz padał tylko krótko podczas wykładu, a
wtedy nikomu nie przeszkadzał. W niedzielę był jeszcze
czas na spacery nad morzem, a potem łukęciński ośrodek opustoszał. Na szczęście nie trzeba czekać z utęsknieniem do następnego jubileuszu: członkowie „Iustitii”
spotkają się do tego czasu jeszcze wiele razy w różnych
miejscach Polski. [ ]
Maciej Strączyński
prezes szczecińskiej „Iustitii”

Piszę poruszony informacjami z Birmy. Mnisi buddyjscy wyszli na ulicę Rangunu i Mandalay wielkich
miast Birmy w proteście przeciwko wzrostowi cen.
Protestują w imieniu i za mieszkańców kraju. Trudno
w tej chwili przewidzieć jak będą toczyły się sprawy.
Myślę, iż junta birmańska nie odda władzy łatwo,
a kto wie czy nie zwycięży w tej wewnętrznej walce.
Birma to kraj biedny, a nawet bardzo biedny.
Rangun czy Mandalay to wielkie miasta budowane
z cegły bądź cementu. Rangun, miasto kolonialne
jest niestety bardzo zapuszczony, chodniki powyrywane. Wieczorem czy nocą łatwiej i bezpieczniej jest

dobiegł nas przy hotelu głos, jakby z przemówieniem.
Okazało się, że mnich został zaproszony przez mieszkańców dzielnicy do wyjaśnienia prawd o życiu,
bogu. Mieszkańcy postawili na końcu ulicy podium,
a na nim mnich mówił im „kazanie”. Ludność siedziała naprzeciwko niego na ulicy i obu chodnikach,
a było ich bardzo dużo i słuchali uważnie.
W świątyniach są posągi Buddy, a najważniejsze
z nich cieszą się szczególną czcią. Birmańczycy kupują bardzo cienkie płatki złota i nalepiają je na posągi Buddy. Niektóre z nich są tak oblepione, że nie
widać już kształtów rzeźby.

Wolności, chleba – to wołanie dochodzi z Birmy
iść poboczem jezdni niż po chodniku. Wsie, to znane
z filmów o Wietnamie, czy zdjęć z prasy podróżniczej, chaty z liści z jednym wspólnym łożem dla całej
rodziny.
Kraj ten też został zainfekowany ideą socjalizmu.
Odrębność tego socjalizmu została określona: tzw.
birmańską drogą do socjalizmu. Obecnie rządzi Birmą junta wojskowa, a obrończyni demokracji, laureatka pokojowej nagrody Nobla Pani Aung San Suu
Kyi, trzymana jest przez juntę od 2003 roku w areszcie domowym. Blisko 700.000 uchodźców mieszka
w prowizorycznych obozach przy granicy tajskobirmańskiej.
W Birmie mieszka wiele narodowości. Wszyscy
ludzie, których spotkałem byli bardzo uprzejmi,
grzeczni. Jest w nich bardzo dużo ciepła, ogromna
życzliwość i serdeczność - to codzienność tego kraju.
Będąc wśród nich, zastanawiałem się jak to jest, że
mogą toczyć tak krwawe wojny.
Taka anegdotka: Na drodze do Inle zatrzymaliśmy
się na posiłek. W restauracji na piętrze siedliśmy przy
jednym ze stołów, a obok przy długim stole biesiadowali birmańczycy. Sami mężczyźni, już podchmieleni. Pili mocniejszy trunek, my piwo do obiadu. Jak
się później okazało, byli to weselnicy. Jeden z nich
zaciekawiony nami, zadał pytanie skąd jesteśmy.
Kolega Florek odpowiedział: Poland no Holland. Pan
chwilę pomyślał, wziął do ręki kieliszek, podszedł do
naszego stołu i wypalił: Jaruzelski! Kolega wstał i powiedział: to prawda, ale do mnie z tym nazwiskiem?
Birmańczyk nie odstąpił i po namyśle dodał: Walesa! Już byliśmy w domu. Kto na świecie nie zna tego
nazwiska? Wypiliśmy wspólny toast za pomyślność
Birmy i Polski.
Naród jest bardzo religijny. Buddyzm wiele znaczy w życiu Birmańczyków. Świątynie w Birmie są
pełne. Mnichów jest tak dużo, że w okręgu Mandalay
(milionowe miasto) uważa się, że przypada ich trzech
na jednego cywila. Mnisi żyją jedynie z datków ludności. Wczesnym ranem, jeszcze w ciemnościach wychodzą z klasztorów z pustą miseczką, aby około południa po zebraniu darów wracać do klasztoru. Mnisi
są poważani. W Rangunie w pierwszy nasz wieczór

Ten związek mnichów i ludności jest tak widoczny,
że nawet turysta pozbawiony możliwości kontaktu
językowego, nieznający kultury buddyjskiej, musi to
zauważyć. To dlatego na ulice wyszli mnisi. Sądzili,
że powstrzymają juntę przed strzelaniem. W chwili
gdy piszę te słowa, agencje doniosły o śmierci trzech
mnichów przed świątynią Shwedagon – ogromną, pokrytą złotem i zawsze pełną ludzi. Ta świątynia jest
największą pagodą buddyjską na świecie. Złocenia
ważą około 25 ton. Złota Pagoda widoczna jest z daleka, przyciąga wzrok w dzień i w nocy.
Nie wiadomo jak zakończy się ten protest. Czy
wygra junta i na jakiś czas ludzie zasklepią się w sobie, do następnego buntu. Możliwe, że junta zostanie
zwyciężona, namiastki demokracji zostaną dopuszczone. Wówczas o tym biednym kraju, o tendencjach
odśrodkowych niektórych grup ludności, możemy co
jakiś czas słyszeć. Będzie im o wiele trudniej wychodzić spod dyktatury niż nam spod komunizmu. [ ]
Marian Falco, Dziekan OIRP w Szczecinie

Maciej Strączyński
Przewodniczący III Wydz. Karnego
Sądu Okręgowego w Szczecinie
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Jan Fryderyk Mocny, najstarszy syn Filipa I Pobożnego, władał księstwem szczecińskim – a tym samym
wschodnią częścią Pomorza – przez ponad 30 lat. Jego
panowanie rozpoczęło się dramatycznie, bo już w trzecim roku rządów musiał poradzić sobie z wielką aferą
związaną z upadkiem banku Loitzów. Dramatyczny był
też koniec jego rządów. Na dworze księcia bowiem miejsce zupełnie niezwykłe, a wstrząsające wydarzenie.
Tradycją dworów królewskich czy książęcych było
utrzymywanie w otoczeniu władcy osoby o swoistych
zadaniach i niezwykłych uprawnieniach – błazna, czyli
trefnisia. Błazen królewski czy książęcy był osobą na
dworze dość ważną. Nie zawsze ograniczał się do rozbawiania samego władcy i jego gości na biesiadach. Miał
praktycznie nieograniczony dostęp do władcy, miał prawo przebywać w jego towarzystwie bez udzielania audiencji, wchodzić bez zezwolenia do komnat – chyba,
że sam król go wyrzucił – i często uznawano jego prawo
mówienia do króla bezceremonialnie, nawet po imieniu, zwłaszcza w naprędce wierszowanych wypowiedziach na ucztach. Często też bywał osobistym, a dyskretnym doradcą władcy i niejednokrotnie jego bliskim
przyjacielem. Najlepszym przykładem tego w Polsce
był oczywiście Stanisław Gąska zwany Stańczykiem,
nadworny błazen Zygmunta Starego, którego miejsce w
historii Polski jest niepodważalne, a artystyczny pseudonim stał się symbolem mądrego, sceptycznego żartu.
Pomorscy książęta też miewali oczywiście błaznów
i historia odnotowała ich wystąpienia. Zapisano w kronikach zabawną sytuację, kiedy to Bogusław X Wielki
wraz z Wernerem von Schulenburgiem zakpili sobie z
posła elektora brandenburskiego, który przybył do księcia i wygłosił bardzo butne, ustne poselstwo. Przebrali
mianowicie w wytworny strój książęcego błazna i polecili mu odpowiedzieć w imieniu księcia wysłannikowi
elektora. Błazen odpowiedział więc długim i pięknym
wywodem, ale po pomorsku. Brandenburczyk nic nie
zrozumiał, a od księcia usłyszał jedynie, że na ustne
posłanie elektor otrzymał właśnie ustną odpowiedź.
Zresztą owo zdarzenie jest ostatnim śladem mogącym
wskazywać, że Bogusław X znał czy rozumiał jeszcze
zanikający wówczas powoli język pomorski: o jego następcach już nie można tego powiedzieć.
Bohater niniejszej opowieści, Klaus Hintze, był błaznem nadwornym księcia Jana Fryderyka Mocnego.
Jan Fryderyk, miłośnik polowań, postanowił wybudować sobie myśliwską rezydencję nad Iną, na południe
od Maszewa, by stamtąd wyruszać na łowy do Puszczy
Goleniowskiej. Powstał spory pałac, mieszczący w ra-

zie potrzeby nawet trzystu ludzi, z wodą doprowadzoną
akweduktem z Iny, ogrodami i bogatym wyposażeniem,
chociaż w prostym stylu myśliwskim. Leśną rezydencję
Fryderyka nazwano po prostu Friedrichswalde: Polacy
po wojnie imię księcia dyskretnie wymazali i stąd nazwa wsi – Podlesie.
Właśnie w Podlesiu Jan Fryderyk znalazł Klausa
Hintze. Według legendy, której prawdziwości nie można
już ustalić, Klaus Hintze jako nastolatek bardzo chciał
zobaczyć przejeżdżający orszak księcia. Wiedząc, że
książę będzie przemierzał drogę do swego myśliwskiego
pałacu, chciał pospieszyć w stronę traktu, ale miał problem: musiał pilnować gęsi, które pasł. Wyłapał więc gęsi
i pociągnął za sobą powiązane sznurkiem, żeby mu nie
uciekły. Widok ten tak rozbawił księcia, że ten zainteresował się sprytnym chłopcem. Wziął go na swój dwór,
a tam wkrótce Klaus Hintze zdobył rolę książęcego błazna, którą miał pełnić przez dwadzieścia lat.
Hintze stał się rychło ulubieńcem księcia, który bardzo cenił jego humor. Po latach służby wynagrodził swego błazna bardzo hojnie: leżącą koło Friedrichswalde
– Podlesia wioskę, z której Klaus się wywodził, przemianował na cześć błazna na Hintzendorf i nadał swemu
ulubieńcowi w dożywocie. Błazen oczywiście nie wrócił do swojej już wsi, lecz nadal pozostał na dworze Jana
Fryderyka, na którym miał niepodważalną pozycję.
Dramat z udziałem Klausa Hintze rozegrał się w
marcu 1599 r. Jan Fryderyk miał już wtedy 57 lat i choć
nadal szczycił się przydomkiem Mocny, jego zdrowie
trochę już szwankowało. Wśród dolegliwości, które go
dręczyły, były ataki dreszczy. Klaus Hintze zasłyszał zaś
gdzieś w mieście, że tego rodzaju febrę można wyleczyć
przestrachem. Gdy więc księcia podobny atak dopadł
gdzieś na spacerze i Jan Fryderyk wracał przez most
nad fosą do zamku, Klaus Hintze doskoczył nagle do
księcia i zepchnął go do wody wołając, że jak się książę
ochłodzi, to mu febra przejdzie.
Orszak struchlał, przerażony zuchwalstwem błazna.
Ktoś złapał Hintzego, inni pomogli Janowi Fryderykowi
wygramolić się z fosy. Poprowadzono dygocącego księcia do sypialni, błazna zaś zawleczono do aresztu. Crimen laesae maiestatis była ewidentna: błazen podniósł
na księcia nie język, do czego miał prawo, ale rękę.
Hintze spędził noc w zamkowym lochu, w oczekiwaniu
na swój los.
Następnego dnia Jan Fryderyk przebudził się w dobrej
formie i nastroju. Wrócił problem: co zrobić z błaznem?
Otoczenie księcia było nadal wzburzone, oczekiwało ukarania zuchwalca. Sam Jan Fryderyk, człowiek wykształ-

cony i łagodny, nie był żądny zemsty. Jednakże uznał, że
jakieś konsekwencje błazen powinien ponieść. Zdecydował: Klaus Hintze stanie przed książęcym sądem.
Zwołano sąd i rozprawę przeprowadzono natychmiast. Przerażony błazen tłumaczył swój postępek, stąd
wiadome się stało, że wypróbowywał na księciu metodę leczenia zasłyszaną gdzieś w mieście. Sąd jednak
zademonstrował całą surowość feudalnego prawa. Za
zbrodnię obrazy majestatu Klaus Hintze został skazany
na karę śmierci przez ścięcie.
Tego rodzaju czyn nie był w tych czasach nigdy
inaczej karany. Osiemdziesiąt lat po procesie Klausa
Hintze polski szlachcic Aleksander Weryho-Darowski
został skazany na karę śmierci i ścięty za obrazę majestatu – porąbanie portretu Jego Królewskiej Mości Jana
III Sobieskiego. Dopiero po kolejnych stu latach ciekawiej na podobny czyn zareagował Stanisław August Poniatowski. Książę Józef Jabłonowski, obrażony na króla,
powiesił jego portret w pałacowym więzieniu i postawił
przy nim straże. Rozbawiony pomysłem król posłał zuchwalcowi swój drugi portret, w miejsce „uwięzionego”
z wesołym, ciepłym listem. Procesu o obrazę majestatu
uniknięto.
Proces Klausa Hintze odbył się 17 marca 1599 r. i tego
samego dnia na dziedzińcu zamku kat ustawił pieniek.
Pobladłego błazna wyprowadzono z lochu, egzekucji
przyglądał się cały zamek. Kat z mieczem stał obok,
Klaus Hintze położył głowę na pniu. I wtedy nastąpiła
niespodzianka, wymyślona przez samego księcia Jana
Fryderyka. Kat nie uniósł miecza, lecz nagle wyciągnął
zza pleców ukrytą dotąd, solidną... kiełbasę. Wywinął
nią w powietrzu i uderzył nią błazna w kark.
Gromki śmiech przeszedł przez dziedziniec zamku:
błazen doczekał się błazeńskiej egzekucji. W pierwszej
chwili nikt nie zwrócił uwagi na Hintzego, który bezwładnie zsunął się z pieńka. Dopiero po chwili, gdy błazen leżał bez ruchu, śmiech nieco ucichł: wyglądało, że
skazaniec zemdlał ze strachu. Kat trącił błazna – reakcji
nie było. Zaniepokojony Jan Fryderyk dał znak swemu
medykowi. Ten podbiegł do leżącego błazna, odwrócił
go, zaczął badać. Wstał i podszedł do księcia.
Zszokowany Jan Fryderyk wysłuchał diagnozy: Klaus
Hintze nie żył. Serce nie wytrzymało, błazen zmarł z
przerażenia. Nie wiedział przecież, że to żart, igranie z
życiem okazało się zbyt okrutne. Tłum dworzan w ponurym milczeniu rozszedł się po zamku. Roztrzęsiony
książę długo nie mógł się uspokoić, bardzo przeżył niefortunny pomysł, który pozbawił go wiernego, szczerze
lubianego trefnisia. Nigdy nie wybaczył sobie spowodowania tej tragedii.
Klaus Hintze został uroczyście pochowany na cmentarzu przy kościele w rodzinnej wsi Hintzendorf, noszącej dziś spolszczoną nazwę Sowno. Książę ufundował
wielką płytę nagrobną z kamienia wapiennego. Wyrzeźbiono na niej postać Klausa Hintze trzymającego w
ręku uniesioną nieszczęsną kiełbasę. U stóp błazna leży
przewrócony kufel, symbol biesiady i rozrywki. Napis
po łacinie brzmi „Sic caput manus gestus Hintzius haud
mirum morio totus est” – co z uwagi na wątpliwą skład-

nię trudno dosłownie przetłumaczyć, ale brzmiałoby
mniej więcej tak: „Tym gestem ręki ku głowie Hintzius
cały nie dziwnie zmarł”. Umieszczono też datę zdarzenia – 17 marca 1599 r.
Książę Jan Fryderyk niewiele przeżył swego błazna, którego tak fatalnie pozbawił życia. Od kilku już
lat w nienajlepszym zdrowiu, zmarł po krótkiej, nagłej
chorobie 9 lutego 1600 r., gdy od tragicznego żartu nie
minął nawet rok. Jego ostatnie lata życia nie były wesołe, śmierć ulubieńca nie była jedyną stratą. Około roku
przed nieszczęsną egzekucją zmarł teść księcia, elektor
brandenburski Jan Jerzy, co bardzo przeżyła jego córka
Erdmuta, żona Jana Fryderyka. Krótko przed błazeńskim procesem wykryto na dworze księcia poważną
aferę związaną z nadużyciami urzędników podatkowych, w wyniku której trzech wysokiej rangi poborców
książęcych – z Lęborka, Szadzka i Wolina – oddało głowy pod topór. Dla zrujnowanego i tak upadkiem banku
Loitzów księstwa było to dość, aby Jan Fryderyk pozostawił swym następcom zupełnie pustą kasę.
Pozostawił jednak jeszcze niezwykła pamiątkę – płytę nagrobną Klausa Hintze. Gdy w XIX wieku wybudowano w Sownie nowy, neogotycki kościół, płytę z
cmentarza przeniesiono do kruchty kościoła. Tak oto
w owym kościele, dziś pod wezwaniem świętej Marii
Magdaleny, można zobaczyć tę jedyną w swoim rodzaju pamiątkę. Zresztą równie niezwykły jest ołtarz
kościoła. Wyrzeźbiony został dla rezydencji księcia
Barnima XI Starego, a jednym z rzeźbiarzy tworzących
go był właśnie książę, znany z zamiłowania do rzeźbienia. Mały kościół, filia parafii w pobliskim Przemoczu,
jest największą atrakcją rodzinnej wsi błazna – Sowna,
które dziś zrosło się w jedną wieś z Podlesiem, dawną
rezydencją Jana Fryderyka. Tyle, że po błaźnie z Sowna została nagrobna płyta – a po rezydencji księcia w
Podlesiu nic...
Tragiczny koniec Klausa Hintze nie
zniechęcił na szczęście innych amatorów odgrywania roli błazna na dworze
książąt pomorskich. Jeden z następców Jana Fryderyka – Filip II – miał
nawet na dworze błazna-cudzoziemca,
imieniem... Mieszko. Jak się z imienia
można domyśleć, miał on związki z
Polską: pochodził z pogranicza polskoniemieckiego, z ziemi lubuskiej: jako
niesłychany dowcipniś porzucił szkołę, do której rozbrykanego młodzieńca
oddali rodzice, a nie chcąc się ustatkować, trafił na Pomorze. Ty znalazł dla
siebie właściwą rolę, przez wiele lat był
błaznem na dworze Filipa II, ciesząc się
wielką przyjaźnią jego samego i jego
młodszych braci. Przynosił im humor
w czasie, gdy tak bardzo go potrzebowali – nad Pomorzem zbierały się już
bowiem czarne chmury historii. Ale
o tym już w ostatniej pomorskiej opowieści – za miesiąc. [ ]
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Budowa polskiego sądownictwa wojskowego, a w
pewnym zakresie także powszechnego po II wojnie
światowej, opierała się na wzorcach radzieckich. Dlatego wydaje się istotne sięgnięcie do źródeł idei, które
próbowano zaszczepiać na gruncie polskim. Stalinizm jako system totalitarny o szerokich podstawach
ideologicznych, także w doktrynie prawnej odcisnął
swoje piętno. Rola prawa jako narzędzia rewolucji,
walki klas, wreszcie rozprawienia się z wszechobecnym „wrogiem wewnętrznym”, była niezwykle istotna i bynajmniej nie sprowadzała się do pustych frazesów. Oznaczała usankcjonowane, ubrane w formuły
przepisów morderstwa sądowe na masową skalę. Coś,
co nazwano praworządnością socjalistyczną oznaczało, wprowadzenie nie tylko nowych kodeksów i procedur, ale także zmianę całej filozofii prawa. „Nowa
władza tworzy nową praworządność, nowy porządek,
będący porządkiem rewolucyjnym” mówił Józef Stalin. Podstawową kwestią była tu odpowiednia surowość orzecznictwa. „Jednostka niczym, jednostka
zerem” – pisał Włodzimierz Majakowski. Ta doktryna
to kwintesencja totalitaryzmu. Pozbawienie jednostki
przynależnych jej praw, poddanie absolutnej władzy
państwa na czele z wszechwładnym dyktatorem, plus
rozbudowana ideologia marksizmu, to osie na których
zbudowano system ZSRR oraz co najmniej próbowano budować w Polsce doby stalinizmu. Na bazie naukowych teorii marksizmu, tworzono system nowego
wymiaru sprawiedliwości, podporządkowanego ściśle partii i stojącemu na jej czele wodzowi. Systemowi temu przypadło zadanie eliminacji wroga. Partia,
określająca się mianem partii proletariatu, miała także prawo do ustanawiania własnych norm etycznych.
Jak pisał Lenin: „Nasza etyka podporządkowana jest
w zupełności interesom walki klasowej proletariatu”.
Stanowiło to przyzwolenie ideologiczne i etyczne na
stosowanie masowego terroru wobec osób i grup, które postrzegano jako wrogie. Ten sam autor głosił: „Sąd
nie powinien uchylać się od stosowania terroru. Takie
zapewnienie byłoby oszukiwaniem siebie lub oszukiwaniem innych – powinien natomiast uzasadniać i zalegalizować go pryncypialnie, jasno, bez fałszu i bez
upiększania. Formułować trzeba możliwie szeroko,
gdyż jedynie rewolucyjna świadomość prawna i rewolucyjne sumienie określą warunki stosowania terroru
w praktyce na większą lub mniejszą skalę”. Stalin dodawał zaś: „Popełniliśmy błąd przejawiając podobna
łagodność w stosunku do wrogów klasy robotniczej.
Jeśli byśmy powtarzali nadal ten błąd, popełnilibyśmy przestępstwo wobec klasy robotniczej…”. Wódz

osobiście wskazywał wroga w zależności od momentu historycznego. Początkowo byli to przeciwnicy z
okresu rewolucji, potem stanowiący zagrożenie inni
pretendenci do sprawowania władzy, wreszcie całe
grupy społeczne, zawodowe i narodowościowe. Wraz
z budową kołchozów wrogiem stał się kułak, a po
nastaniu głodu, w wyniku powstania tychże kołchozów, poszukiwano tysięcy wrogów klasowych obarczanych winą za nieudany eksperyment społeczny
i gospodarczy. Jak stwierdzał wódz: „[oni] organizują
szkodnictwo w kołchozach i sowchozach, przy czym
niektórzy z nich – znajdują się wśród nich pewni profesorowie – w swej szkodliwej pasji dochodzą do tego,
że zaszczepiają bydłu w kołchozach i sowchozach dżumę, zarazę syberyjską, przyczyniają się do szerzenia
meningitu wśród koni itd.” (głód z 1922 r. spowodował
śmierć 5 mln ludzi, zaś głód na Ukrainie z lat 1932–
1933 ok. 6 mln.) Stalin nie wyróżniał także szczególnych rodzajów przestępstw, w związku z czym nie
widział także potrzeby różnicowania kary. „Złodziej
rozkradający mienie ludowe i szkodzący interesom
gospodarki narodowej jest takim samym szpiegiem i
zdrajcą, jeśli nie czymś gorszym”. Proponował także
odczłowieczenie przestępcy: „Rzeczą najważniejszą
w działalności tych byłych ludzi jest to, że organizują masową kradzież i rabunek mienia państwowego,
własności kołchozowej. Kradzież i rabunek w fabrykach i zakładach przemysłowych, kradzież i rabunek
ładunków kolejowych, kradzież i rabunek w składach i
przedsiębiorstwach handlowych – zwłaszcza kradzież
i rabunek w sowchozach i kołchozach – oto podstawowa forma działalności tych byłych ludzi”. Za przestępstwo uznano czyn społecznie niebezpieczny. To
ostatnie definiowano jako „wszelkie działanie lub zaniechanie, skierowane przeciwko ustrojowi radzieckiemu lub naruszające porządek prawny”. Zakreślenie
zaś pojęcia przestępstwa i winy w niezwykle szeroki
sposób pozwalało też na bezpośrednie zastosowanie
zasady analogii. Jak zauważa Adam Bosiacki dzięki
niej podsądny mógł być skazany także za przestępstwo nie przewidziane kodeksem. Art. 10 kodeksu
karnego RFSRR (później ZSRR) głosił: „W razie braku w Kodeksie Karnym bezpośrednich wskazówek co
do poszczególnych rodzajów przestępstw, wymierza
się kary, względnie środki ochrony socjalnej, zgodne
z tymi artykułami Kodeksu Karnego, które przewidują
przestępstwa najbardziej podobne co do doniosłości i
rodzaju, z zachowaniem przepisów części ogólnej niniejszego kodeksu”. Art. 9 zaś mówił o kierowaniu się
„socjalistyczną świadomością prawną” przy wymie-

rzaniu kar. Szeroko stosowano także art. 58 Kodeksu
Karnego, dotyczący „przestępstw kontrrewolucyjnych”. W kilka godzin po zabójstwie Siergieja Kirowa
w grudniu 1934 r., Stalin stworzył dekret znany pod
nazwą „prawa z 1 grudnia”. Przepisy te nakazywały
skrócenie do dziesięciu dni dochodzenia w sprawach
o terroryzm, sądzenie tych spraw zaocznie i natychmiastowe wykonywanie wyroków śmierci. W ciągu
dwóch miesięcy obowiązywania dekretu skazano 6,5
tys. osób. W latach 1934–1935 w sprawach podległych
kompetencji NKWD skazano ponad 500 tys. osób.
Wyroki w najważniejszych procesach były wcześniej
dekretowane przez Stalina z adnotacjami „1” lub „2”
(pierwsza kategoria oznaczał karę śmierci, druga zaś
łagier). Na niższych szczeblach listy skazanych zatwierdzali lokalni działacze partyjni.
Rok 1937 to w ZSRR moment, w którym Józef Stalin
wskazał na „okrążenie przez wrogów ludu” było to wezwanie do kolejnej fali terroru. Tym razem wyjaśniał,
że „resztki rozbitych klas w ZSRR nie są samotne. Mają
one bezpośrednie poparcie ze strony naszych wrogów
za granicami ZSRR”. Trwają spory wśród historyków
ile ofiar pochłonął tzw. Wielki Terror lat 1936–1938.
Robert Conquest pisze o 7 mln. aresztowanych, 1 mln.
straconych i 2 mln. zmarłych w obozach.
Utopia miała polegać na stworzeniu państwa pozbawionego przestępczości, niepowodzenie tłumaczono
istnieniem kapitalistycznego otoczenia i ciągłymi
działaniami „wroga wewnętrznego”. Ta walka bez
rozprzestrzenienia rewolucji komunistycznej na cały
świat nigdy by się nie skończyła: „Dopóki istnieje otoczenie kapitalistyczne, będą istnieć u nas szkodnicy,
szpiedzy, dywersanci, mordercy, nasłani na nasze tyły
przez agentów państw obcych”.
Andriej Wyszyński (rektor Uniwersytetu Moskiewskiego, prokurator generalny ZSRR, przewodniczący
Rady Komisarzy Ludowych, Polak z pochodzenia) w
głośnej teorii dowodów formułował koncepcję, według której „wyjaśnienia oskarżonych w sprawach
tego rodzaju (spraw spisków, występnych zrzeszeń,
a w szczególności spraw organizacji i grup antyradzieckich, kontrrewolucyjnych), uzyskują siłą rzeczy
charakter i doniosłość dowodów podstawowych, najważniejszych, decydujących”. Wystarczył zatem jeden
dowód – przyznanie się do winy oskarżonego. Sprawa ta znajdowała się dosłownie w rękach śledczych.
Inna z teorii Wyszyńskiego głosiła, iż obywatel ZSRR
po rewolucji 1917 r. jest bardziej świadomym, zatem
może podlegać surowszej karze. Prawo powinno wyrażać wolę klasy robotniczej, a popierać ją siłą. Klasa
robotnicza to oczywiście partia robotnicza, a partia
to wódz otaczany najwyższym kultem. Wyszyński w

przemówieniu sądowym na procesie „bloku prawicowo-trockistowskiego: w 1938 r. mówił: „… stanęły
przeciw sobie oko w oko dwa bloki – blok zdrajców,
najemników kapitału zagranicznego, teraz już zdemaskowanych i zmiażdżonych gniewem i potęgą wielkiego kraju radzieckiego, blok zdrajców, okrytych wieczną hańbą, napiętnowanych pogardą i przekleństwem
milionowych mas pracujących całego świata – i blok
patriotów radzieckich, wielkich i niezwyciężonych w
swej miłości do ojczyzny, mających za sobą już niejedną historyczną bitwę z wrogiem, gotowych pod kierownictwem partii komunistycznej i wielkiego Stalina
dać druzgocącą odprawę każdemu nieprzyjacielowi
w każdej sytuacji, w każdej chwili, gdziekolwiek by
się pokazał, mimo wszelkich zdrad i zaprzaństwa”.
W koncepcji tej „blok zdrajców” jest pojęciem szerokim, to już nie tylko wrogowie polityczni, ale grupa
o nieograniczonej wielkości, w której znaleźć może
się każdy wytypowany bezpośrednio przez wodza,
aparat bezpieczeństwa lub partię na podstawie coraz
bardziej mętnych i dowolnych kryteriów. „Blok patriotów” jest znacznie prostszy do określenia – to Józef
Stalin oraz ci, którzy w tym momencie są w jego łasce.
W połowie lat trzydziestych procesy sądowe stały się
jednak wyjątkiem dla wybranych. Miliony skazywano w trybie zaocznym przed Osoboje Sowieszczanije
(Kolegium Specjalne) podległe NKWD. W 1935 r. powołano tzw. „trójki”, w których skład wchodzili lokalni przedstawiciele partii, NKWD i cywilnej prokuratury. W 1937 r. powołano także tzw. „dwójki” – składy
orzekające, złożone z przedstawiciela NKWD i prokuratury. Jak przytacza Paweł Wieczorkiewicz „najwyższa dwójka” w składzie Jeżow i Wyszyński pracowała
z niezwykłą wprost wydajnością, rozpatrując 18 października 1937 r. 551 wniosków i w każdym z przypadków orzekając rozstrzelanie (po kilku miesiącach
pracy dwójka ta potrafiła rozpatrywać ponad 2 tys.
spraw dziennie).
Jako główne cechy charakterystyczne stalinowskiej
koncepcji prawnej wymienia się dziś: traktowanie
prawa jako narzędzia represji wobec przeciwników
politycznych, nieprecyzyjne zbudowanie przepisów
karnych, rozrost kompetencji władzy, niesprecyzowane kompetencje szeroko rozbudowanych organów
represji, likwidację trójpodziału władzy z dominacją
władzy wykonawczej posuniętej do władzy totalnej.
Istotną kwestią było także oddziaływanie na społeczeństwo poprzez odpowiednie wykorzystanie propagandy. Strach jako narzędzie sprawowania władzy,
procesy pokazowe, szerokie relacje w mediach, czasem także publiczne egzekucje, to swoista edukacja
prawnicza, mająca prowadzić do wychowania człowieka zniewolonego – elementu systemu powszechnej szczęśliwości. [ ]
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Witolda Gombrowicza przygoda z prawem
Wiele wybitnych postaci pojawiających się na kartach powszechnej, ale również polskiej historii miało
wykształcenie prawnicze. Prawnikami byli między
innymi wybitni literaci. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku Witolda Gombrowicza, o którym
kilka miesięcy temu było dosyć głośno z powodów
politycznych. Zresztą dyskusja na temat tej postaci
nie uwzględniała jednego wątku: autor „Ferdydurke”
to nie tyle pisarz, ile utalentowany, wręcz wybitny
publicysta. Publicysta, który swoją zadziorną twórczością wywarł poważne piętno na polskiej kulturze.
Czy choć trochę ze swej „zadziorności” zawdzięczał
prawu?
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Decyzja
o wyborze kierunku studiów była raczej przypadkowa
i wynikała raczej z tego, że Gombrowicz znajdował
się w sferze ziemiańskiej. On sam opowiadał w swych
książkach o tym jak po zdaniu matury zastanawiał się
nad wyborem poszczególnych zawodów. Ilekroć do
głowy przyszedł mu zawód sędziego, adwokata, lekarza – jakiś głos mówił mu: Nie, to nie to. Koniec końców, rozpoczął jednak naukę, ale – jak sam przyznaje
– niewiele może opowiedzieć o życiu studenckim,
gdyż w nim nie uczestniczył. Jego rok akademicki
wyglądał tak, że przez dziesięć miesięcy Gombrowicz grał w tenisa, pisał książki, jeździł po Polsce,
przesiadywał po kawiarniach, a przez dwa miesiące
tuż przed egzaminami rozpaczliwie się wszystkiego
uczył. Miał jednak bardzo dobrą pamięć i tak krótki
czas wystarczał na to, by wszystkie przedmioty zaliczyć. Tym bardziej, że notatki z wykładów (na które
ani myślał uczęszczać) miał zapewnione w prosty sposób: na uniwersytet wysyłał swojego służącego (wydaje się, że wielu współczesnym studentom podobne rozwiązanie bardzo by się spodobało...). Nie obywało się
bez przygód. Na egzamin z prawa cywilnego Gombrowicz przygotować się zbyt dobrze nie zdążył. Po kilku
pytaniach, w ramach których była mowa o pewnym
artykule kodeksu cywilnego, profesor (najwyraźniej
coś podejrzewając) kazał przyszłemu autorowi „TransAtlantyku” tenże artykuł w kodeksie pokazać. Gombrowicz zbladł, gdyż nigdy w życiu całego kodeksu nie
przeczytał. Rozpaczliwie otwarł go w przypadkowym
miejscu i traf chciał, że akurat na tym artykule. Egzaminator na to odparł zadowolony: „Widzę, że pan zna
kodeks bardzo dobrze!” – na co wystraszony literat
wyszeptał tylko półgłosem: „O Boże!”
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Dalsza jego przygoda z prawem wyglądała podobnie.
Po pobycie w Paryżu rozpoczął aplikację sądową. Pra-

cował przez dwa dni w tygodniu, zajmując się sprawami karnymi dla Sądu Okręgowego. Przede wszystkim
analizował dowody oraz de facto całe dochodzenie
związane z różnego rodzaju przestępstwami. Wspominał, że czuł się wyjątkowo dobrze, gdy skruszeni
przestępcy zeznając przed nim zwracali się do niego
per „panie sędzio”. Zwierzchnik Gombrowicza kazał nie wyprowadzać ich „dla dobra sprawy” z błędu
podkreślając, że lepiej jest zawsze, gdy podejrzany,
lub oskarżony myśli, że rozmawia z sędzią, a nie
aplikantem... Nie obyło się tutaj bez wpadek. Pewnego razu Gombrowicz pełniąc funkcję protokolanta
miał wypełnić polecenie sędziego i zapytać się o coś
oskarżonego. Podszedł więc do ławy oskarżonych i ku
zdziwieniu siedzących obok adwokatów – podał mu
rękę... Scena ta dobrze oddaje nie tylko ducha epoki
ale i nastawienie wspomnianego literata do świata.
Otóż uważał on – co sam przyznawał – że praktycznie każdy człowiek z natury jest niewinny, a fakt znalezienia się na przykład przed sądem w charakterze
oskarżonego zawdzięcza jedynie braku szczęścia.
Pomimo takich przygód Gombrowicz był uważany za
najlepszego spośród aplikantów. Nie interesowała go
jednak kariera prawnicza i zdobyte doświadczenia
traktował jedynie jako materiał badawczy do kolejnych książek. Wkrótce w ogóle porzucił pracę w sądzie, rzucając się w wir bardzo ciekawego w Dwudziestoleciu światka literackiego.
Kto wie, może gdyby inaczej potoczyło się życie
Gombrowicza, Polska zamiast kontrowersyjnego literata doczekałaby się niezwykle oryginalnego, acz
błyskotliwego sędziego, lub mecenasa? [ ]
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