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P R A S A  O  A D W O K A T U R Z E

Tym razem porcja wycinków 'prasowych jest .niewielka. Właściwie 'tylko trzy 
artykuły, traktujące o sprawach palestry, warte są zainteresowania. Niedostatek 
ilościowy równoważy jednak ici^żar jakościowy publikacji. Mowa tu o  artykułach: 
Reny Nalepy — „Adwokatury róże i  d em ie” w  106 n umerze „Dzieminflka Polskie- 
go”, Manka Cichonia — „Prawem tna lewo” w  numerze 122 .^Zarzewia” i Zygmunta 
Kcpankiewicza — „Adwokatura”, zamieszczeń ym prze is „Tygodnik Powszechny” 
z c’n. 17 czerwca for.

Różnią się te artykuły pomiędzy sobą w  sposófo zaiSfdmiiiczy. Każdy jest imny 
charakterem i treścią, stopniem 'zaangażowania w, dyskusję o sytuacji w  adwo
katurze, wsizystkiie jednak są. równie, choć iz innych przyczyn, interesujące.i

*

Tytuł artykułu Z. K o p a  n k i  e w i c i z a  określa jego charakter. Nie ma w  nim 
konkretów, jest natomiast wiele starych prawd określających 'miejsce, rangę i rodę 
adwokatury w  życiu ispołetaznym. Koipainkiewiicz teoretyzuje, jak toy 'uchylaljąic się 
od wzdęcia udziału w a k t u a l n i e  toczącej isię wymianie zdań na temat jutra 
adwokatury. P o z o r n i e .  Wnikliwy bowiem czytelnik innych publikacji praso
wych łaicmo zorientuje się, jak bardzo istotne jest przypomnienie owych starych 
prawd zebranych przez autora artykułu (vide- sygnalizowana w poprzednim prze
glądzie prasy dyskusja tocząca się na łamach „Gromady — Rolnika Polskiego” 
na temat: Ozy adwokaci są w Ogóle potrzebni?).

KopainkAeiwiaz pisze m. to.:
„Adwokatura jest zawodem, który nie cieszy się nie tylko powsaetehiną mi

łością, ale nawet uznaniem i  zrozumieniem jego ziadań i  doniosłej fuinlkcji spo
łecznej i państwowej, jaką spełnia.

Ten uczuciowo obojętny, a często nawet krytyczny stosunek do adwokatury 
•wynika zarówno z niezrozumienia istoty zadań adwokatury, jak i z matury 
oraz charakteru czynności adwokackich.

Adwokat w przeciwieństwie rap. do lekarza niie może sobie zdobyć sympatii 
powszechnej całego środowiska, w  którym zamieszkuje i w  (którym pracuje. 
Lekarz, świadcząc swoje usługi, niesie wszystkim współobywatelom jednakową 
pomoc i nadzieję ipowriotu do zdrowia.

Adwokat, śwtadcząic swoje usługi, forcini interesów d pnaw jednej jediradisitki, 
przeciwstawiając się jednocześnie interesom i rzekomym prawom inniej jed
nostki. Ta sytuacja konfliktowa między klientem a jego przeciwnikaem niewąt
pliwie 'przenosi się i ma osobę adwokata, który przieiz -stronę przeicdwną izawisize 
będzie oceniiany krytycznie, a często niepochlebnie lub wręcz wrogo. Taki nie
stety jest los ad'wokata, iktóry z jednej stnony może się pocieszyć >uzmamiiem 
i  wdzięcznością swego klienta, a jednocześnie niechęcią i wrogością strony 
(prizeaiwinej (...).

Właściwa ocena roli i znaczenia adwokatury i dla prawidłowego wymiaru 
'sprawiedliwości, 4 dla zabezpieczenia praw i  interesów (jednostki wytmaiga zna
jomości dość skomplikowalnej problematyki wymiaru sprawiedliwości i zabez
pieczenia praworządności.

Adwokatura jak gdyby posiada dwa oblicza 'i to  przede, wszystkim należy 
mieć na uwadze. Z jednej strony stanowi ona zawód taki sam jak inne zawody
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0 charakterze usługowym. Niesie uisługi poszczególnym jednostkom w  zakresie 
pomocy prawnej. r

Jak długo istnieje prawo sformułowane iw nakazach i zakaizaich oraz normach 
określających współżycie lud^Jde, tak dawino istoiieje adwokatura jako zawód1 
specjalistów prawników miotących współobywatelom pomoc w  rozległej i skom
plikowanej 'dziedzinie obov Wiązujących przepisów prawnych. Trudno sobie wy
obrazić — w  szczególność ii w  'obecnych czasach, gdy przepis praiwmy wkracza 
prawie w  'każdą dziedziirtę życia ludzkiego — unormowane wisipółżyicde społecz
ne i .zabezpieczoną prarv irarEąćlmiaść bez udziału i pomocy adwokatury. Dlatego- 
też, mimio tor.aku poWsz'.fechiniej -miłości, społeczeństwo z!daje sobie sprawę z wagi
1 lanaczania tego zawodu, jak i jego niezbędnej potrzeby dla zabezpieczenia, 
panaw i interesów jednostki

Adwokatura jednak że jest nie tylko zawodem usługowym, jest jednocześnie 
niezbędnym wslpółezy nnikiem prawidłowego wymiaru sprawiedliwości, to jest 
takiim elementem w  procesie, który 'gwarantuje prawidłowość postępowania 
sądowego, a w szczególności dowodowego, oraz przyczynia się do najbar
dziej sprawiedliwego wyrokowania, jakie można osiągnąć 'w stosunkach 
ludzkich (...). j

Ponieważ prawMłcjfwosć wymiaru sprawiedliwości leży nie tylko w  interesie 
jednostki, iaie rówmiież i w  interesie państwa, adwokatura jako współczynnik 
wymiaru isprawiiedlm^ości dtamlowi instytucję publicznoprawną, jak najściślej 
związaną z organizacją pańsitlwa i jego wymiarem sprawiedliwości. Dlatego też. 
w  istnieniu adwokatury i ijej właściwym poziomie moralnym i zawodowym jest 
zainteresowana również i  organizacja państwowa (...).”

Do tej pory, z małymi jedynie zastrzeżeniami, zgoda. Dailej jednak autor, oma
wiając ustawowe podstawy działania adwokatury, «Stawia tezę sprowadzającą s ię  
do sltwiierdzietalia, że sytuacja [jieisrt lideafaa i nie wymaga żaidlnyoh zmian i modyfi
kacji. A z tym już zgodzić się trudinliej — w  świetle 'aktuailnych wydarzeń i  ogól
nie uznanych potrzeb. No cóż, itecria nie zalwsze pokrywa ,się z praktyką...

*

Znacznie bardziej konkretnie ujmuje zagadnienie Rena N a l e p a .  Zasadniczą 
cechą jelj artykułu jest próba uzasadnienia potrzeby zmian ustawodawczych 
w pnaiwi© o ustrolju .adwokatury, zmian, które przyniosłyby pratwdziwą poprawę 
obecnej, nie najlepszej isytualcji. Autorka rzeczowo i trzeźwo analizuje aktualną 
sytuacfję, dzieląc swoje rozważania na sześć części zatytułowanych: Co niepokoi 
ministra?; Zaspały aidwakatefeie; Honoraria; Dyscyplinarłd; Oo iniepokoi posłów?r 
Co niepokoi adwokatów? Ten dobór śródtytułów mówi isam za siebie. Podobnie 
jak i rwstęp, w  którym autorka pisze:

„Trudny zawód obrońcy stał Się jeszcze trudniieijszy dziś, gdy skupił na sobie
cały ciężar społecznej dyskusji, igdy obowiązki adwokata chciałby określać
każdy, kto czuje w  sobie obywatelski zapał do 'uzdrawuisinia. Niech przemówią
zainteresowani — powiada się zwykle w podobnych sytuacjach, lecz tym razem;
zdanie iiidlzi będących klientami mlie jest ii inlie może być w  pełni obiektywne,
ani też odzwierciedlać ĝ otsu opinili publicznej.”

0

Omówiwszy określone faktami i liczbami ,yadwokatury róże i ciernie” oraz pro
ponowanie zmiany, autorka kończy:
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„Projekt takich zmian opracowany przez minlisterstwo wchodzi właśnie 
w  fazę dysikiugjii w  środowliisikiaich (prawniczych. Zainteresowanie tymi' sprawami 
przejawiało całe społeczeństwo, warto więc, by dziś spojrzało na życie adwo
katury miie tylko przez fałszywe, krzywe zwierciadło procesów sądowych, ale 
od strony rzetelnej pracy zmierzającej ido 'poprawy sytuacji.”

*

Równie konkretnym artykułem jest trzeci <z cytowanych artykuł Miarka C i
c h o n i a ,  drukowany w  „Zarzewiu”. Nie traktując, w  odróżnieniu od poprzednich,
0 całej aidwokaturze, lecz tylko o pojedynczym przedstawicielu palesitry, d o t y- 
cizy on jednak icałej isipotłeicziności adwokackiej.

Cilchoń, zaalairmowiainy listem czytelnika, wybrał się na wschoidnSe rubfiieże kraiju-
1 nelpotkał 'Okaz prowiincjonalnego adwokata, który robii wszystko, aiby zachwiać 
dobrym imieniem adwokatury. Z informacji byłych klientów przedisdębiorctzego 
mecenasa, uznającego jedyną linię obrony: robienie z klienta wariata, szukanae 
„chodów”, namawianie do ukryWairiia isię, powstaje obraz jednego >z tych, których 
jak najszybciej i jak najskuteczniej należy eliminować z adwokatury. Dlatego 
uważam, że artykuł ten wart jest podkreślenia. Trzeba bardziej czujnie wsłuchi
wać :się w sygnały. Sprawdzać je i wyciągać konsekwencje. Obrona pirae(cltwtk!o- 
nieuczciwym, niegodnym miaina ladwiokata jednostkom ijest równie walżma jak obro
na przed niezasłużonymi inwektywami nierzetelnych dziennikarzy.

*

Wróćmy jeszcze ma chwśilę do .postulatu uspdieoznienia aidwokatury wysuniętego 
przez R. Nalepę. Skłamiiaiją do tego d w a  obszerne a r t y k u ł y  wydrukowane: 
w 26 numerze „Przyjaciółka” i 161 numerze „Trybuny Mazowieckiej”.

W obu botwtam artykułach zinaijdziemy potwierdzanie zrozumienia przez adwo
katów potrzeby społecznego działania.

Chodzi wprawdzie jedynie o wąski zakres tego działania — bezpłatną pomoc 
udzielaną przez adwokatów matkom walczącym o wyegzekwowanie należnych 
im alimentów — przecież jednak jest się iczym pochwalić.

Tytuł artykułu w „Trybunie” brzmi: „Pogotowie do najtrudniejszych ludzkich 
spraw”, w, „Przyjaciółce” — „Wcale nie beznadziejna”. Nomen omen.
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