
Przedmowa

W latach dwudziestych i trzydziestych XX w. w Europie duży rozgłos
zdobyła idea korporacjonizmu. Jeden z jej wiodących ideologów i propa-
gatorów, Michał Manoilescu, pokusił się nawet o stwierdzenie, że kolejne
dziesięciolecia będą okresem pełnej samorządności pracowników, wolnych
zawodów i przedsiębiorców kształtujących poprzez swoje organizacje,
w porozumieniu i pod kontrolą organów władzy politycznej, całe życie
społeczne, ekonomiczne i kulturowe w poszczególnych państwach (zob.
szerzej M. Manoilescu, Le siecle du corporatisme, Paris 1937). Dziś
wiemy, że nadzieje na aż tak radykalne przekształcenie przestrzeni
publicznej okazały się (może nawet szczęśliwie) płonne. Jednak to, co
leżało u podstaw tamtych marzeń, czyli fascynacja zbudowanym rzekomo
na dialogu zamiast konfliktu porządkiem społeczeństwa stanowo-korpo-
racyjnego, nie straciło jeszcze ciągle na swej atrakcyjności. Wystarczy
uświadomić sobie, że takie polskie instytucje, jak chociażby dawna
Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych czy obecna
Rada Dialogu Społecznego, to zmutowane propozycje korporacjonistyczne.
Nie trzeba również dużego wysiłku, aby echo korporacjonistycznych idei
odnaleźć pod maską współczesnych nazw w sporej ilości elementów
ustroju społeczno-ekonomicznego występujących czy to w poszczególnych
krajach europejskich, czy to w prawie Unii Europejskiej.

Ślady oddziaływania korporacjonizmu w Polsce nie ograniczają się tylko
i wyłącznie do wspomnianych wyżej instytucji tzw. dialogu społecznego.
Innym wyrazistym przykładem wpływu tego sposobu myślenia na
prawodawstwo Rzeczpospolitej jest art. 17 Konstytucji, zgodnie z którym
„w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące
osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę
nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu
publicznego i dla jego ochrony” (art. 17 ust. 1 Konstytucji RP). Godzi się tu
przypomnieć, że na warunkach owego statalistycznego modelu samorządu
wyrażonego w rzeczonym przepisie funkcjonuje obecnie w Polsce
kilkanaście organizacji zawodowych grupujących przykładowo radców
prawnych, adwokatów, notariuszy, lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy
weterynarii, architektów, psychologów, syndyków, pielęgniarki i położne,
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kuratorów sądowych, komorników, a nawet biegłych rewidentów, in-
żynierów budownictwa czy diagnostów laboratoryjnych. Jedną z cech
charakterystycznych tego rozwiązania jest założenie, że państwo pierwotnie
i samoistnie posiada prawa jurysdykcji i judykacji, które następnie
w określonym przez siebie zakresie może przekazać na rzecz innego,
zasadniczo autonomicznego podmiotu oraz, że działania owego podmiotu
w granicach wskazanych w akcie dekoncentrującym władzę publiczną
uzyskają ochronę państwa. W efekcie samorządy zaufania publicznego,
na podobieństwo (lecz nie analogicznie) do średniowiecznych organizacji
stanowych, uzyskują własne „sądownictwo równych” w postaci postępowań
dyscyplinarnych. Warto o tym wspomnieć, albowiem uświadomienie
sobie ideowego źródła regulacji odnoszących się do polskich korporacji
zawodowych jest bardzo ważne dla prawidłowej interpretacji konkretnych
rozwiązań ustawowych, osobliwie zaś dla właściwej egzegezy granic ius
puniendi przyznanych samorządowi m.in. radców prawnych.

Artykuł 64 RadPrU ustala, że jedną z podstaw odpowiedzialności
dyscyplinarnej radcy prawnego (oraz aplikanta radcowskiego i prawnika
zagranicznego wpisanego na odpowiednią listę) jest działanie sprzeczne
z zasadami etyki. Pomimo pozornie szerokiego ustawowego ujęcia nie
chodzi tu jednak o rozmaite działania naruszające wszelkie zasady etyczne
występujące wśród ludzi, ale wyłącznie o te, które należą do wyznaczni-
ków prawidłowego wykonywania zawodu zaufania publicznego. Wbrew
bowiem dosyć powszechnym wyobrażeniom i mniemaniom reguły etyki
zawodowej (zwanej często deontologią) nie są prostą pochodną moralności
powszechnej, gdyż mają inne, bezpośrednie źródło i odgrywają odmienną
rolę w życiu społecznym. Podkreślmy: radca prawny to wprawdzie, jak
każdy człowiek, zoon ethikon, który podejmuje decyzje moralne, jednak
to nie za efekty takich rozstrzygnięć ponosi odpowiedzialność przed
organami samorządu. Kwestie te zostaną szerzej omówione w dalszej
części Komentarza, tu zaś wystarczy zaznaczyć, że obecnie wiążące
radców prawnych obowiązki i powinności zawodowe dookreślone zostały
w załączniku do Uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu
Radców Prawnych z 22.11.2014 r. zawierającym akt o nazwie Kodeks
Etyki Radcy Prawnego.

Wejście w życie z 1.7.2015 r. wspomnianej, nowej regulacji skłoniło
Autorów niniejszego opracowania do podjęcia wysiłku przybliżenia Czy-
telnikom jej treści oraz przeprowadzenia egzegezy jej poszczególnych po-
stanowień. Jak bowiem ma to miejsce w przypadku każdego tekstu, także
zapisy Kodeksu Etyki Radcy Prawnego wymagają ciągłej interpretacji. Co
więcej, ponieważ w tym wypadku mamy do czynienia, o czym nie wolno
zapominać, ze zbiorem zasad etycznych (pomimo ich specyfiki wynikającej
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ze źródła i przeznaczenia), to proces dochodzenia do ich znaczenia
będzie w wielu przypadkach utrudniony z uwagi na prawnicze nawyki
traktowania owych reguł jak prostych przepisów prawnych podlegających
dyrektywom wykładni obowiązującym w ramach systemu prawnego.
Świadomość występowania swoistego, jurydyzacyjnego skrzywienia ce-
chującego rozumowania zawodowych prawników, powinna nam ciągle
towarzyszyć podczas kolejnych prób egzegetycznych, podejmowanych na
kanwie zasad etyki. Jednocześnie konsekwencją koniecznego odstąpienia
od traktowania Kodeksu Etyki Radcy Prawnego jak typowego aktu
prawnego staje się większa swoboda interpretacyjna prowadząca do
nieuniknionych rozbieżności podczas stosowania zapisów Kodeksu. Należy
przy tym podkreślić, że różnice te nie będą jednak wynikały w wielu
wypadkach z błędów w procesie egzegetycznym, lecz będą właśnie
nieuchronnym skutkiem specyfiki unormowanej materii. Z tego też
powodu Autorzy zdecydowali się na podjęcie ryzyka odrzucenia pokusy
sztucznego ujednolicania stanowisk. Utrzymanie pluralizmu wyrażonych
w Komentarzu postaw uznane zostało też za samoistną wartość mającą
walor poznawczy.

Kończąc to krótkie wprowadzenie, chciałbym zaznaczyć, że Autorzy
w pełni są świadomi, iż nie wszystkie przedstawione w pracy propozycje
interpretacyjne zostaną przyjęte pozytywnie, jak też i tego, że nie
na wszystkie możliwe wątpliwości zostały dane w tekście odpowiedzi.
Niemniej jednak pozwolę sobie na wyrażenie osobistej nadziei, że
przedstawione w Komentarzu opinie i poglądy pomogą Czytelnikom
w rozstrzygnięciu przynajmniej części mogących dotknąć ich dylematów
etycznych związanych z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego,
jakim jest zawód radcy prawnego. Za pomoc w opracowaniu części
C – Orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Najwyższego
i Trybunału Konstytucyjnego – dziękuję Pani r.pr. Barbarze Jasińskiej.

Tomasz Scheffler
Wrocław, styczeń 2016.
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