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W tych warunkach wydawałoby się, że pozostaje tak opracowany pro
jekt skierować do Naczelnej Rady Adwokackiej i wziąć go pod obrady, 
a następnie uchwalić. Prezydium NRA na posiedzeniu w dniu 30.IV. 
1986 r. postanowiło jednak opublikować projekt z uzasadnieniem w „Pa- 
lestrze” i zwrócić się do w s z y s t k i c h  K o l e ż a n e k  i K o l e g ó w  
z apelem i prośbą o nadesłanie do Redakcji „Palestry” lub do Prezydium 
NRA swoich uwag, opinii, wniosków, dezyderatów i propozycji w t e r m i 
n i e  do 1.11.1987 r. Dla ułatwienia tego zadania przedrukowuje się jed
nocześnie tekst dotychczas obowiązującego Zbioru z dnia 10.11.1970 r. 
(str. 83—90).

Powód takiego postępowania jest chyba jasny. Zbiór jest tak ważnym 
aktem wewnętrznym adwokatury, dotyka tak istotnych problemów na
szej moralności zawodowej i prawniczej, że żaden adwokat i aplikant 
adwokacki nie może pozostać tu obojętny. Prezydium NRA uznało, że 
problematyka Zbioru zasługuje na szerokie spopularyzowanie, oraz chce 
się upewnić, czy nowelizacja taka jest celowa i konieczna oraz czy pro
jekt uwzględnia wszystkie złożoności i uwarunkowania naszego zawodu. 
Wydaje się, że projekt może być nośnikiem intelektualnego zaangażowa
nia adwokatury w zbliżającej się kampanii wyborczej do organów adwo
katury. W tym przeświadczeniu przedstawiamy projekt pod powszechny 
osąd społeczności adwokackiej.

Prezydium NRA

2. ZBIÓR ZASAD
ETYKI ADWOKACKIEJ I GODNOŚCI ZAWODU —  

PROJEKT z 1986 r. (z UZASADNIENIEM)
Rozdział I

PRZEPISY OG0LNE

«  1

1. Etyka adwokacka wynika z ogólnych norm etycznych zastosowa
nych do zawodu adwokata.

2. Naruszeniem godności zawodu jest takie postępowanie adwokata, 
które poniża go w opinii publicznej lub podrywa zaufanie do zawodu 
adwokackiego.

3. Obowiązkiem adwokata jest przestrzeganie norm etycznych oraz 
strzeżenie godności zawodu adwokackiego.

§ 2

W przypadkach nie przewidzianych w Zbiorze należy kierować się 
zasadami ustalonymi w uchwałach władz samorządu adwokackiego, 
orzecznictwie dyscyplinarnym oraz w zwyczajach przyjętych przez śro
dowisko adwokackie.

§ 3

Zasady przyjęte przez Zbiór obowiązują adwokatów oraz mają odpo
wiednie zastosowanie do aplikantów adwokackich.
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§ 4

Adwokat odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie etyce lub godności 
zawodu popełnione w działalności zawodowej, publicznej oraz w życiu 
prywatnym.

§ 5

Każdy adwokat obowiązany jest współdziałać w przestrzeganiu przez 
członków adwokatury zasad etyki i godności zawodu.

Jest on uprawniony do zwrócenia uwagi koledze naruszającemu po
wyższe zasady, a w przypadku ciężkiego uchybienia tym zasadom obo
wiązany jest rozważyć potrzebę zawiadomienia o tym rady adwokackiej.

§  6

1. Czynności zawodowe adwokata powinny zmierzać do ochrony in
teresów klienta.

2. Przy wykonywaniu czynności zawodowych adwokat korzysta z peł
nej niezależności.

§ 7

Adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według najlep
szej woli i wiedzy z należytą uczciwością, dokładnością, sumiennością 
i gorliwością.

§ 8

Z zawodem adwokata nie wolno łączyć takich zajęć, które ograniczy
łyby niezależność adwokata lub podrywały do niego zaufanie.

§ 9

Adwokat nie może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinar
nej za czyn popełniony przed wpisem na listę adwokatów.

Rozdział II

WYKONYWANIE ZAWODU 

§ 10

Czynności zawodowe adwokata powinny być wykonywane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

§ U

Adwokat nie może usprawiedliwiać naruszania zasad etyki i godności 
zawodu powoływaniem się na sugestie otrzymane od klienta.
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§ 12

Adwokat powinien unikać przewlekania spraw. Nie powinien też wy
taczać fikcyjnych postępowań, które zmierzają do obchodzenia prawa.

§ 13

Przy wykonywaniu czynności zawodowych niezbędne jest przestrze
ganie rzeczowości.

Wystąpienia świadczące o braku przygotowania, przemówienie chao
tyczne i rażąco przewlekłe uchybiają godności zawodu.

§ 14

Adwokat odpowiada za formę i treść pism procesowych przez niego 
redagowanych chociażby nie były przez niego podpisane.

§ 15

Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawdą faktów 
podanych mu przez klienta, obowiązuje go jednak ostrożność w formuło
waniu okoliczności drastycznych lub mało prawdopodobnych. W razie 
konieczności przytoczenia drastycznych okoliczności lub wyrażeń adwo
kat powinien nadać swemu wystąpieniu taką formę, aby nie uchybić 
powadze sądu, władz i godności zawodu adwokackiego ani też bez po
trzeby nie urazić osób, których może to dotyczyć.

§ 16

W korespondencji zawodowej należy przestrzegać właściwej formy. 
Nie wolno używać wyrażeń czy zwrotów obrażliwych lub niestosownych, 
jak również grozić ściganiem karnym lub dyscyplinarnym.

§ 17

Adwokat, korzystając przy wykonywaniu zawodu z wolności słowa 
i pisma, powinien zachować odpowiedni umiar i oględność.

§ 18

1. Przy wykonywaniu czynności zawodowych adwokat powinien uni
kać publicznego demonstrowania swego osobistego stosunku do klienta, 
osób bliskich klientowi oraz innych osób uczestniczących w postępowa
niu.

2. Niedopuszczalne jest także okazywanie zażyłości z osobami zatrud
nionymi w sądzie, w urzędach i organach ścigania.

§ 19

1. Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym 
dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.
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2. Znajdujące się w aktach adwokackich materiały objęte są tajem
nicą adwokacką.

3. Tajemnicą objęte są wiadomości, notatki i dokumenty, uzyskane 
od klientów oraz innych osób.

4. Obowiązek dochowania tajemnicy przez adwokata nie ulega prze
dawnieniu. Obowiązek ten trwa, chociażby ustał stosunek pełnomocnictwa 
między adwokatem a klientem.

5. Adwokat nie powinien zgłaszać dowodu ze świadka-adwokata ce
lem ujawnienia przez niego wiadomości uzyskanych w związku z wyko
nywaniem zawodu adwokackiego.

§ 20

W przypadku dokonywania przez władze przeszukania w lokalu zes
połu adwokackiego lub mieszkaniu prywatnym adwokata, adwokat obo
wiązany jest żądać uczestnictwa przedstawiciela samorządu adwokac
kiego.

§ 21

1. Adwokatowi nie wolno podjąć się prowadzenia sprawy ani udzielić 
pomocy prawnej, jeżeli:
a) udzielił już pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie 

lub w sprawie z nią związanej,
b) brał udział w tej sprawie z ramienia władzy publicznej,
c) osoba, przeciwko której ma prowadzić sprawę, jest jego klientem, 

choćby nawet w zupełnie innej i nie związanej z nią sprawie,
d) adwokat będący dla niego osobą bliską prowadzi sprawę lub udzielał 

pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w spra
wie z nią związanej.

2. Adwokat nie może prowadzić sprawy przeciwko jednostce gospo
darki uspołecznionej, w której jego współmałżonek zajmuje stanowisko 
radcy prawnego.

§ 22

Adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy w jakiejkolwiek 
postaci, jak również zakaz zdobywania sobie klienteli w sposób sprzeczny 
z godnością zawodu.

W szczególności sprzeczne z godnością zawodu jest między innymi:
1) korzystanie z usług pośredników,
2) narzucanie komukolwiek swej pomocy prawnej,
3) pozyskiwanie klienteli w sposób niezgodny z zasadami lojalności 

względem kolegów.

§ 23

Adwokaci powinni udzielać sobie wzajemnej rady i pomocy w pracy 
zawodowej, jeżeli nie koliduje to z interesem klienta.
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Rozdział III

OBOWIĄZKI ADWOKATA JAKO CZŁONKA ZESPOŁU 
ADWOKACKIEGO

§ 24

Adwokat-członek zespołu adwokackiego powinien troszczyć się o na
leżytą rangę społeczną zespołu i o podnoszenie poziomu jego pracy.

§ 25
Adwokat-członek zespołu adwokackiego zobowiązany jest wykonywać 

aktywnie i sumiennie obowiązki ciążące na nim jako członku zespołu, 
brać udział w zebraniach zespołu oraz uczestniczyć w innych formach 
działalności organizacyjnej zespołu.

§ 26
Adwokaci-członkowie zespołu obowiązani są do przejawiania troski 

o dobro zespołu i okazywanie sobie wzajemnej życzliwości koleżeńskiej.

§ 27
Adwokat-członek zespołu nie może bez uzasadnionej przyczyny uchy

lać się od wykonywania obowiązku włożonego na niego przez organa 
zespołu.

' § 28
Kierownik zespołu obowiązany jest do zapewnienia w miarę możli

wości członkom zespołu równomiernego rozdziału spraw z uwzględnie
niem ich specjalności zawodowej oraz życzeń klienta.

§ 29
Na kierowniku zespołu ciąży obowiązek dbałości o właściwe zachowa

nie się adwokatów w czasie pobytu w zespole zarówno w stosunku do 
klienta, adwokatów członków zespołu oraz personelu zespołu.

Rozdział IV

STOSUNEK DO SĄDÓW I WŁADZ

§ 30
1. Adwokat zobowiązany jest do zachowania umiaru i taktu w po

stępowaniu wobec sądu, urzędów i instytucji, przed którymi występuje.
2. Nawet w przypadku niewłaściwego zachowania się osób biorących 

udział w postępowaniu, adwokat powinien wykazać opanowanie i takt.
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§ 31

Adwokat powinien w toku rozprawy dbać o to, aby jego wystąpienia, 
wypowiedzi i zadawane pytania nie naruszyły godności osób biorących 
udział w rozprawie.

§ 32

Adwokat w trakcie widzeń z osobami pozbawionymi wolności powinien 
w sposób szczególny dbać o zachowanie powagi i godności zawodu.

§ 33

1. Adwokat ma obowiązek zawiadomić przed terminem sąd lub wła
dzę o niemożności wzięcia udziału w czynności.

2. W każdym przypadku adwokat jest obowiązany do usprawiedli
wienia przyczyn swego niestawiennictwa.

3. W razie wygaśnięcia pełnomocnictwa adwokat powinien bezzwłocz
nie o tym fakcie zawiadomić sąd lub władzę.

Rozdział V

STOSUNEK DO KOLEGÓW

§ 34

Adwokat powinien przestrzegać w stosunku do kolegów zasad uprzej
mości, lojalności i koleżeństwa.

§ 35

Niedopuszczalne jest porozumienie się adwokata ze stroną przeciwną 
z pominięciem jej obrońcy lub pełnomocnika.

§ 36

Wszelkie pozaprocesowe pertraktacje pojednawcze prowadzone z udzia
łem adwokatów nie podlegają ujawnieniu.

§ 37

Przed udzieleniem pomocy prawnej adwokat niezwłocznie powinien się 
upewnić, czy w tej samej sprawie klient nie korzysta już z pomocy 
prawnej innego adwokata, a jeśli tak, to bez wiedzy i zgody tegoż ad
wokata nie może udzielić pomocy prawnej ani też brać udziału w spra
wie łącznie z adwokatem dotychczas występującym.

Adwokat prowadzący sprawę może odmówić wyrażenia tej zgody tylko 
z ważnych przyczyn.
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W sytuacji, w której zwłoka związana z koniecznością porozumienia 
się między adwokatami mogłaby spowodować istotny uszczerbek dla in
teresów klienta, adwokat wstępujący do sprawy powinien udzielić klien
towi niezbędnej pomocy prawnej, zawiadomić o tym niezwłocznie do
tychczasowego adwokata i w razie powzięcia wiadomości o istnieniu 
przeszkód, odstąpić od dalszego udzielania tej pomocy.

§ 38

Adwokat obejmujący sprawę z wyboru powinien zawiadomić o tym 
właściwy organ procesowy, a w razie uprzedniego wyznaczenia w tej 
sprawie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu, ma obowiązek niezwłocz
nego zawiadomienia go o przejęciu sprawy.

§ 39

Ewentualne skargi na kolegów adwokat powinien kierować tylko do 
właściwych organów adwokatury.

§ 40

Adwokat może się podjąć zastępstwa stron w sprawie przeciwko ad
wokatowi wynikłej z jego czynności zawodowych dopiero po uprzednim 
zawiadomieniu rady adwokackiej, której sam podlega.

§ 41

W sprawie przeciwko innemu adwokatowi, jeżeli istota przyjętej spra
wy na to pozwala, adwokat powinien podjąć starania o polubowne i do
browolne jej załatwienie.

§ 42

W razie sporów między adwokatami należy wyczerpać przede wszyst
kim możliwości ich załatwienia w drodze polubownej lub za pośrednic
twem właściwych organów adwokatury.

W razie kolizji między zasadami koleżeństwa a uzasadnionym intere
sem klienta należy dać pierwszeństwo interesom klienta.

§ 43

Zasady koleżeństwa zobowiązują do tego, żeby adwokat który:
a) nie może się stawić na czynności sądowe w wyznaczonym czasie —- 

zawiadomił wcześniej adwokatów występujących w tej sprawie i w 
miarę możności uzgodnił z nimi czas swego stawiennictwa,

b) pragnie uzyskać zgodę sądu na rozpatrzenie sprawy, w której wystę
puje, poza kolejnością — upewnił się przedtem, czy adwokaci wy
stępujący w poprzednich sprawach wyrażą na to zgodę,

c) zamierza w prowadzonej przez siebie sprawie złożyć na rozprawie 
pisma procesowe — uczynił to w miarę możliwości na początku roz-
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prawy, a odpisy ich doręczył jak najwcześniej koledze przeciwnikowi 
procesowemu,

d) załącznik do protokołu powinien być złożony z odpisem dla strony 
przeciwnej.

§ 44

Udzielając substytucji koledze, adwokat obowiązany jest uczynić to 
w czasie umożliwiającym należyte przygotowanie się jego substytutowi 
do rozprawy oraz przekazać mu wszelkie potrzebne dokumenty i notatki. 
Szczególną staranność w tym względzie powinien wykazać adwokat 
wtedy, gdy zastępstwo zleca aplikantowi adwokackiemu.

§ 45

Adwokat przyjmujący zastępstwo substytucyjne od adwokata z innej 
miejscowości powinien potwierdzić przyjęcie substytucji.

Rozdział VI

STOSUNEK DO KLIENTÓW

§ 46

Adwokat nie może się podejmować prowadzenia sprawy, z jaką zgła
sza się do niego osoba nieupoważniona, chyba że jest to członek rodziny 
danej strony lub osoba jej bliska.

§ 4?

Adwokat nie może reprezentować klientów, których interesy są sprzecz
ne, chociażby ci klienci godzili się na to.

§ 48

Adwokatowi nie wolno udzielać pomocy prawnej przeciwko osobie 
jemu bliskiej.

i§ 49

Adwokat nie powinien podejmować się prowadzenia sprawy przeciwko 
osobie, z którą ma poważny zatarg.

§ 50

Adwokatowi nie wolno się podejmować prowadzenia sprawy, w której 
wyniku jest lub może być osobiście materialnie zainteresowany, chyba 
że chodzi o roszczenie członka rodziny wspólne dla niego i dla strony.
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§ 51
Adwokat obowiązany jest czuwać nad biegiem sprawy i informować 

klienta w miarę potrzeby o jej wyniku.

§ 52
W sprawach pieniężnych obowiązuje adwokata w stosunku do klienta 

bezwzględna skrupulatność.

'§ 53
Stosunek klienta do adwokata oparty jest na zaufaniu i dlatego adwo

kat obowiązany jest wypowiedzieć za zgodą kierownika zespołu adwo
kackiego pełnomocnictwo, gdy z okoliczności wynika, że klient stracił 
do niego zaufanie.

•§ 54
Adwokat nie powinien dopuszczać do sytuacji, która by go uzależnia

ła od klienta, a w szczególności adwokatowi nie wolno zaciągać poży
czek u klienta, którego sprawę prowadzi.

'§ 55
Adwokat obowiązany jest niezwłocznie zwrócić klientowi — na zgło

szone przez niego żądanie — wszystkie otrzymane od niego dokumenty, 
jak również pisma, które jako pełnomocnik otrzymał z sądu lub od 
władz w prowadzonej przez siebie sprawie.

’§ 56
Adwokatowi nie wolno uzależniać wydania klientowi jego pism i do

kumentów od uregulowania przez klienta opłat i kosztów, przypadają
cych na rzecz zespołu adwokackiego.

§ 57
1. Adwokatowi nie wolno w sprawie, którą prowadzi, zaniechać 

czynności z tego powodu, że klient nie wniósł należytych opłat na rzecz 
zespołu adwokackiego, a w szczególnośei nie wolno mu z tego powodu 
uchylić się od stawiennictwa na rozprawie. Natomiast nieuiszczenie 
przez klienta opłat może stanowić podstawę do wypowiedzenia pełno
mocnictwa w trybie i terminie przewidzianym w ustawie.

2. Adwokat nie jest obowiązany do ponoszenia w prowadzonej spra
wie wydatków, w szczególności na koszty przejazdu do innej miejsco
wości, oraz do wykładania opłat, jeżeli klient, wezwany należycie, nie 
wpłacił w terminie do kasy zespołu adwokackiego potrzebnej kwoty.

§ 58

Na zaniechanie wniesienia środka odwoławczego adwokat obowiązany 
jest uzyskać zgodę klienta, w miarę możności pisemną.
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Jeżeli adwokat uważa, że wniesienie środka odwoławczego w prowa
dzonej przez niego sprawie jest bezzasadne, a klient z tym stanowiskiem 
się nie zgadza, powinien wypowiedzieć za zgodą kierownika zespołu ad
wokackiego — pełnomocnictwo w takim terminie, aby umożliwić klien
towi bądź powierzenie sprawy innemu adwokatowi, bądź też wniesienie 
tego środka odwoławczego.

§ 60

Adwokatowi nie wolno brać udziału w czynnościach egzekucyjnych, 
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Zakaz ten nie odnosi się do 
czynności sądowych oraz czynności związanych z egzekucją z nierucho
mości.

Rozdział VII

STOSUNEK DO WŁADZ ADWOKATURY

<§ 61

Pełnienie funkcji we władzach adwokatury jest obowiązkiem społecz
nym. Odmowa ich pełnienia może nastąpić tylko w uzasadnionych przy
padkach.

§ 62

Adwokat obowiązany jest okazywać poszanowanie dla władz samo
rządu adwokackiego i przedstawicieli tego samorządu.

§ 63

Członek władz adwokatury powinien zaprzestać wykonywania funkcji 
w tych władzach w razie tymczasowego zawieszenia go w czynnościach 
zawodowych.

(§ 64

Adwokat obowiązany jest przestrzegać uchwał, zarządzeń i instrukcji 
organów adwokatury podanych do wiadomości we właściwy sposób.

§ 65

Adwokat obowiązany jest stawić się na każde wezwanie władz adwo
katury, a ewentualne swe niestawiennictwo powinien niezwłocznie 
usprawiedliwić. Adwokat obowiązany jest udzielić władzom adwokatury 
żądanych wyjaśnień w zakreślonym terminie.
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§ 66

Adwokat obowiązany jest współdziałać z władzami adwokatury we 
wszystkich sprawach zawodu adwokackiego.

S 67

Niniejszy Zbiór wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w miesięczniku 
„Palestra”. Równocześnie traci moc Zbiór zasad etyki adwokackiej i god
ności zawodu uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 
10 stycznia 1970 r.

U z a s a d n i e n i e

1. P rzedstaw iony przy niniejszym  pro jek t Zbioru opracowany został przez K o
m isję d/s etyki, pow ołaną na podstaw ie uchw ały Naczelnej R ady A dw okackiej. 
Przew odniczącym  Kom isji jest adw. d r Zdzisław  Krzem iński. K om isja p racow ała 
na posiedzeniach w  okresie od listopada 1983 r. do kw ietn ia 1986 r.

Na pierw szym  posiedzeniu uchw alone zostały tezy będące w skazów kam i przy  
opracow aniu te k stu  Zbioru. Tezy te  brzm iały:

a) należy dostosować zasady etyk i zawodowej i godności zaw odu do nowego 
brzm ienia p raw a o adw okaturze,

b) Zbiór nie może m ieć ch a rak te ru  tekstu  w yczerpującego i w obec tego 
w  w ypadkach nie unorm ow anych w  Zbiorze należy się kierow ać zasadam i 
ustalonym i w  uchw ałach w ładz sam orządu adwokackiego, orzecznictwie 
dyscyplinarnym  oraz w  zwyczajach przyjętych przez środowisko adw okac
kie,

c) przepisy Zbioru stosuje się odpowiednio do aplikantów  adwokackich,
d) przepisy Zbioru obow iązują wszystkich adwokatów , a jeżeli chodzi o r a d 

ców praw nych, to  jedynie tych, którzy są w pisani n a  listę adw okatów ,
e) niezbędne jest w prow adzenie do tek s tu  nowego rozdziału poświęconego 

obowiązkom adw okata-działacza sam orządu adwokackiego,
i) ze Zbioru w yłącza się rozdział poświęcony obowiązkom radcy praw nego,
g) należy rozbudow ać przepisy dotyczące tajem nicy zawodowej adw okata 

z założeniem, że ta jem nicą objęte są także ak ta  podręczne adw okata,
h) dotychczasowy Zbiór podlega zm ianom  ty lko  w  częściach w ym agających 

dostosowania do nowych przepisów  oraz w  częściach, k tó re  w  św ietle do
tychczasow ej p rak tyk i w ym agają niezbędnych zmian.

2. R eferen tam i poszczególnych rodziałów  byli:
P rzepisy ogólne — adw. d r  Zdzisław  Krzem iński,
W ykonyw anie zawodu — adw. d r Zdzisław  K rzem iński,
Obowiązki adw okata jako  członka zespołu adwokackiego — adw. K. Bodziony, 
S tosunek do sądów i w ładz — adw. S. Sniechórski i adw. Z. W ęgliński,
S tosunek do kolegów — adw. M. A dam ska-K olupa i adw. A. Bąkowski,
S tosunek do klientów  — adw. R. Siciński,
S tosunek do w ładz adw okatury  — adw. R. Siciński.

P ierw szy tek st kom isji zaw ierał jeszcze jeden  rozdział zatytułow any: „Obowiązki 
członków organów  sam orządow ych”. Wobec tego że w  dyskusji nad  rozesłanym  
pierw szym  pro jek tem  większość dyskutantów  kw estionow ała potrzebę w prow adzenia 
takiego rozdziału do Zbioru, kom isja n a  swym końcowym posiedzeniu w  dniu 
22 kw ietn ia  1986 r. postanow iła usunąć ten  rozdział z projektu.



3. W rozdziale pierwszym  należało przede w szystkim  rozstrzygnąć podstaw ową 
kw estię, a mianowicie to, czy należy utrzym ać dotychczasową formę, tzn. „Zbiór 
zasad”, czy też m a to  być „kodeks”. Jak  wiadomo, kw estia ta  od la t należała 
do dyskusyjnych (vide: Z. K r z e m i ń s k i :  Z historii prac nad kodyfikacją zasad 
etyk i adw okackiej, P alestra  1968, n r 11, s. 58 i n.). Uznano jednak, że dotychczasowa 
form a opracow ania spraw dziła się w praktyce i należy ją  utrzym ać. Ma więc 
zostać nazw a „Zbiór zasad”, m ający być „przewodnikiem  ułatw iającym  pracę rzecz
ników  dyscyplinarnych i kom isji dyscyplinarnych” (słowa mec. S. Janczewskiego).

Użycie form y „kodeks” stworzyłoby konieczność trak tow an ia opracowania jako 
form y legislacyjnej obejm ującej w szystkie sytuacje. Tymczasem w prak tyce ad 
w okackiej zdarzają się w ypadki tak  szczególne, że nie zawsze mogą one być prze
w idziane i odpowiednio rozstrzygnięte w tym , co się nazyw a „kodeksem”. W iadomo 
także, że każdy kodeks musi zawierać dyspozycje co do kary, a tego należało 
unikać.

Pew nym  argum entem  nie bez znaczenia jest również fak t, że w szystkie znane 
opracow ania obowiązujące w  Europie posługują się form ą „zbioru zasad”. Te doś
w iadczenia nabyte przez europejskie środowiska adwokackie nie mogło być nie 
zauważone.

Wiele uw agi poświęcono stronie redakcyjnej. Chodziło o to, by rozstrzygnąć, 
czy „Zbiór zasad” m a zaw ierać jedynie zasady blankietow e, czy też pow inien roz
strzygać w sposób kazuistyczny konkretne stany faktyczne. Odżył sta ry  dylem at 
legislatorski: synteza czy kazuistyka?

Problem  ten  w ydaje się łatw y, gdy rozstrzyga się sam ą zasadę, jednakże w p rak 
tycznym  zastosowaniu przy redagow aniu konkretnego tekstu  trzym anie się w  spo
sób sztyw ny jednej czy drugiej zasady jest bardzo trudne. W w ielu w ypadkach 
w ystarczy na pewno przepis ogólny. T aką zasadę zastosowano przy redagow aniu 
części ogólnej. N atom iast trzeba było odstąpić od te j zasady przy redagow aniu np. 
rozdziału zajm ującego się stosunkiem  adw okata do klienta.

Stosowano zatem pew ną elastyczność, pozw alającą na korzystanie zarówno 
z jednej jak  i z drugiej zasady.

O dstąpiliśm y natom iast od pow tarzania konkretnych przepisów zaw artych 
w  praw ie o adw okaturze. „Łopatologiczne” pow tarzanie tych norm  nie miałoby 
najm niejszego sensu. Dlatego uznano, że nie należy przepisywać treści a rt. 1 praw a 
o adw okaturze („A dw okatura powołana jest do (...)”). Mieliśmy świadomość tego, 
że Zbiór nie jest podręcznikiem ani kom entarzem  do praw a o adw okaturze i wobec 
tego nie może się on zajm ować zagadnieniam i związanymi z zasadami ustro ju  ad 
w okatury. Jest jedynie zbiorem zasad etyki adw okackiej i godności zawodu i d la
tego pow inien obejmować tylko te kwestie, które bezpośrednio łączą się z etyką lub 
godnością zawodu.

Pow stała natom iast wątpliwość, czy należy wprowadzać do Zbioru definicje. 
K onkretnie chodziło o to, czy definiować pojęcie etyki. Jak  wiadomo, definicja 
etyki należy do zjaw isk powszechnie znanych. Jest to pojęcie typu  podręczniko
wego. P rzyjm uje się, że „etyka to ogół ocen i norm  m oralnych przyjętych za obo
w iązujące przez społeczeństwo”. Dlatego takich podstawowych pojęć nie w prow a
dzono do Zbioru. N atom iast należało wyjaśnić, na czym polega pojęcie „etyki za
w odow ej”. Dlatego w § 1 wyjaśniliśm y, że „etyka adw okacka w ynika z ogólnych 
norm etycznych zastosowanych do zawodu adwokackiego”. Mówiąc inaczej tzw. 
m oralność adwokacka to  po prostu  zastosowanie ogólnych zasad etyki do kon
kretnych sytuacji w ynikających ze specyfiki zawodu adwokackiego. Nie może być 
mowy o przeciw staw ianiu sobie obu etyk, a tylko o ich wzajem nym  uzupełnianiu 
się.
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N atom iast uznano za celowe sprecyzowanie pojęcia „godności zawodu”, gdyż 
spotykaliśm y się z glosami, że jest to pojęcie p rzestarzałe i jako pochodzące 
z innej epoki, rzekomo obecnie niepotrzebne. Komisja me podzieliła jednak  tych 
zastrzeżeń. Przeciwnie, uważała, że palestra  od daw na m a duże am bicje zawodowe 
i poczucie w łasnej godności zawodowej. Im więcej będzie tych am bicji, tym  w ię
cej zanotujem y osiągnięć. Pojęcie „godności’ m a szczególne znaczenie w naszym 
zawodzie i jest silnie akcentow ane przez wszystkie obowiązujące w Europie zbiory 
zasad etyki. Dlatego wyrażono w Zbiorze w sposób kategoryczny, że „naruszeniem  
godności zawodu jest tak ie postępowanie adw okata, które poniża go w opinii 
publicznej lub podryw a zaufanie do zawodu adwokackiego” (§ 1 ust. 2). Obowiązkiem 
każdego adw okata i ap likan ta  adwokackiego jest przestrzeganie norm  etycznych 
oraz strzeżenie godności zawodu adwokackiego.

W w ypadkach nie unorm ow anych w  Zbiorze należy kierow ać się zasadam i 
ustalonym i w  uchw ałach sam orządu adwokackiego, orzecznictwie dyscyplinarnym  
oraz w zwyczajach przyjętych przez środowisko adwokackie.

Zbiór przy ją ł za punk t w yjścia ocenę poczynań adw okata w  ram ach  zgodności 
z e tyką zawodową oraz poczuciem godności zawodowej. N atom iast ustaw a-Praw o 
o adw okaturze zajm uje się — między innym i — kw estiam i dotyczącymi działal
ności adw okata w  ram ach  zgodności z prawem .

W paragrafie  szóstym podkreślono, że czynności zawodowe adw okata powinny 
zmierzać do ochrony interesów  klienta. Ochrona interesów  klien ta musi być rea li
zowana w  ram ach obowiązującego praw a. Adwokat, broniąc klienta, nie może sto
sować środków niezgodnych z prawem . Nie wolno m u także u jaw niać faktów  
działających na niekorzyść jego klienta. Ma przede wszystkim  bronić interesów  
klienta, którego jest pełnom ocnikiem  czy obrońcą.

Wiele w ątpliw ości pow stawało przy redagow aniu p arag ra fu  piątego stanow iące
go, że każdy adw okat obowiązany jest współdziałać w przestrzeganiu przez człon
ków adw okatury  zasad etyki i godności zawodu. Jednakże daw ny tekst przewidy
w ał ponadto, że w  w ypadku ciężkiego uchybienia tym  zasadom adw okat poza 
zwróceniem uwagi koledze pow inien o tym  w ykroczeniu zawiadom ić właściwą 
radę adwokacką. Chodziło w  daw nym  tekście o tzw. obowiązek „sygnalizacji”. 
Otóż kom isja nie zaakceptow ała tego rozwiązania. Uważaliśmy, że adw okatura z za
sady przeciw na jest insty tucji denuncjacji niezależnie od tego, jak  będziemy to 
nazywali. K ry tykując tę  instytucję wskazyw ano na to, że nałożenie na adw okata 
obowiązku „sygnalizacji” może doprowadzić do w ew nętrznego rozbicia zespołów. 
Ostatecznie trzeba sobie zdawać spraw ę z tego, że nie jest „budująca” świadomość, 
iż kolega z zespołu siedzący przy sąsiednim  b iurku  jest zobowiązany do złożenia 
w określonych okolicznościach doniesienia na swego kolegę.

Przyjęto ostatecznie jako zasadę, że adw okat upraw niony jest do zwrócenia 
uw agi koledze naruszającem u zasady etyki, a w w ypadku ciężkiego uchybienia 
obowiązany jest we własnym  sum ieniu rozważyć, czy należy o tym  zawiadomić 
radę adwokacką.

4. W rozdziale drugim  poczyniono niewiele zm ian w  stosunku do dawnego 
tekstu . Uznano jednak  za konieczne rozbudowanie przepisu odnoszącego się do ta 
jem nicy zawodowej adw okata. Dotychczasowy tekst był zbyt b lankietow y i lako
niczny i w  prak tyce pow staw ały poważne wątpliw ości przy jego stosowaniu.

Obecnie więc § 19 Zbioru stanowi, że obowiązek dochow ania tajem nicy zawo
dowej m a charak te r bezwzględnie obowiązujący. M ateriały  znajdujące się w ak
tach podręcznych adw okata objęte są tajem nicą adwokacką. Obowiązek dochowa
nia tajem nicy nie ulega przedaw nieniu. Stw ierdzono ponadto  w  sposób kategorycz
ny, że adw okat nie powinien zgłaszać dowodu ze św iadka-adw okata w  celu u jaw 
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nienia przez niego wiadomości uzyskanych w związku z wykonyw aniem  zawodu 
adwokackiego. Dodano wreszcie bardzo w ażny przepis (§ 20) stanowiący, że w razie 
dokonyw ania przez władze przeszukania w lokalu zespołu adwokackiego luh 
w m ieszkaniu pryw atnym  adw okata, adw okat obowiązany jest żądać uczestnictwa 
przedstaw iciela sam orządu adwokackiego. K w estia ta  od pewnego czasu czekała na 
regulacją i zgodnie z potrzebam i adw okatury  oraz klientów  powierzających adwo
katom  swe spraw y została w Zbiorze rozstrzygnięta. Rozstrzygnięcie to naw iązy
wało do zajm owanego przez sam orząd adw okacki stanow iska w tej kwestii.

5. W pozostałych rozdziałach dokonane zm iany w  stosunku do dawnego tekstu  
są niewielkie. Przew ażnie chodziło o popraw ki n a tu ry  czysto redakcyjnej. Odnoto
wać jednak  należy dość zasadniczą zm ianę dotyczącą rozdziału noszącego tytuł: 
„Obowiązki adw okata jako radcy praw nego”. Otóż wobec tego, że sam orząd rad 
cowski opracowuje obecnie w łasny Zbiór, utrzym yw anie tego rozdziału prowadziło
by do dublow ania tekstów . W celu w yjaśnienia tej kw estii zapraszaliśm y na posie
dzenia naszej kom isji przedstaw icieli sam orządu radców  praw nych. Ich stanowisko 
w tej kw estii było identyczne. Nie zm ienia to oczywiście zasady, że radca praw ny 
w pisany na listę adwokatów  musi respektow ać zasady etyczne przyjęte w  naszym 
Zbiorze.

6. O pracow any przez komisję pierwszy p ro jek t został rozesłany do rad  adw okac
kich w celu przedyskutow ania jego treści. Plonem  te j akcji był m ateria ł nadesłany 
do Naczelnej Rady Adwokackiej. Nie był to  m ateria ł nazbyt obszerny. Oczekiwa
liśmy, że nadesłane m ateria ły  będą dużo większe.

C harakterystyczną cechą tych materiałów1 jest to, że zaw ierają one wzajem nie 
w ykluczające się propozycje zmian. R ozpatrując te uwagi, staraliśm y się unikać 
rozw iązań ekstrem alnych. Mimo wszystko zasada złotego środka jest tu  chyba 
najw łaściw sza

W jednym  punkcie nadesłane uwagi były zgodne, a mianowicie jeśli chodzi
0 k ry tykę rozdziału o obowiązkach członków organów samorządowych. W w yniku 
tych krytycznych uwag proponowany tekst rozdziału IV nie znalazł akceptacji
1 w związku z tym  kom isja postanow iła usunąć z p ro jek tu  pierw otny rozdział IV. 
Pociągnęło to za sobą zmianę num eracji rozdziałów oraz poszczególnych paragrafów .

U zasadnienie opracow ał 
a d w . d r  Z d z is ła w  K r z e m iń s k i  

p r z e w o d n ic z ą c y  K o m is j i

3. ZBIÓR ZASAD
ETYKI ADWOKACKIEJ I GODNOŚCI ZAWODU z 1970 r.

(tekst dotychczas obowiązujący)

R o z d z i a ł  I 

PR Z EPISY  OGÓLNE 

S 1
A d w o k a tu ra , p e łn iąc  fu n k c je  pub liczne  jak o  w spó łczy n n ik  w y m ia ru  spraw ied liw ości, p o 

w o łana  je s t  do u d z ie lan ia  pom ocy p ra w n e j zgodnie z p o rząd k iem  p raw n y m  FR Ł i in te re sem  
m as p ra c u ją c y c h . W ym aga to  p rzes trzeg an ia  ogó lnych  no rm  e ty czn y ch , zasad w spółżycia 
społecznego c raz  godności zaw odu.

§ 2
W w y p ad k ac h  n ie  p rzew idzianych  w n in ie jszy m  Z b io rze  i w u ch w ałac h  o rganów  ad w o k a tu ry  

n a leży  się k ie ro w ać  zasadam i u sta lo n y m i w o rzeczn ic tw ie  d y sc y p lin a rn y m  oraz zw yczajam i 
p rzy ję ty m i w adw o k atu rze .


