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Od adw. Niklewskiegó z  Torunia otrzymaliśmy list, którego 
treść podajemy niżej w obszernym streszczeniu.

T o r u ń ,  dnia 27 lipca 1957 r. 
NACZEIjNA  RADA ADWOKACKA 
K om itet Redakcyjny „P AT.ESTRY” 
Wa r s z a w a

(...) W związku z ,tym, że wedle stałej ju d y k a tu ry  Sądu Najwyższego praca 
adw okata w  stosunku do klien ta  ma charak te r zlecenia w  m yśl art. 498 i n ast k.z., 
z tego stosunku praw nego w ypływ ają dla adw okata daleko idące obowiązki, gdyż 
w myśl a r t. 502 § 1 k.z. przyjm ujący zlecenie pow inien je  wykonać sum iennie 
* ze starannością, jakiej wym aga rodzaj czynności, p rzy  czym art. 503 § 3 stanowi, 
iż zastępca odpowiedzialny jest za swe czynności również wobec dającego zlecenie 
(substytut), a odpowiedzialność przyjm ującego zlecenie i zastępcy jest solidarna.

W tym  stan ie  rzeczy nie są w cale rzadkie w ypadki, że adwokaci pociągani są 
do odpowiedzialności cywilnej pieniężnej przez swoich mocodawców.

Zważywszy, że naw et przy bardzo starannej pracy adw okata zarówno w ypad
ków przeoczenia term inów, jak  i innych w ydarzeń powodujących odpowiedzial
ność cyw ilną adw okata n ie  da się uniknąć, a  z drugiej strony uw zględniając to, 
że sy tuacja  m ajątkow a kolegów pracujących w  zespołach je st trudna, jest rzeczą 
oczywistą, że przy  regresie naw et stosunkowo niewielkim , np. obracającym  się 
w granicach od 3000 do 4000 złotych, adw okat może popaść w  bardzo poważne 
trudności finansowe.

W ram ach  zespołu nie m a możliwości stw orzenia w zajem nej ochrony i ew en
tualnego samouibezpieczenia, gdyż Państw ow y Zakład Ubezpieczeń takiego działu 
ubezpieczeń nie prowadzi i n ie  przyjm uje (...).

S to ję  n a  stanow isku, że w prow adzenie przez Naczelną Radę A dw okacką 
takiego specjalnego działu ubezpieczeń uchroniłoby adw okata przed przykrym i 
następstw am i regresów, przy czym same składki można by zryczałtować i odpro
wadzać przez poszczególne rady  adwokackie do w łaściw ych oddziałów P aństw o
wego Z ak ładu  Ubezpieczeń (uwzględniając oczywiście koszty tego ubezpieczenia 
przy u sta lan iu  wysokości składek odprow adzanych do rady adwokackiej).

Tego rodzaju  ubezpieczenie nie mogłoby być prem ią d la  adw okata lekko
myślnego, gdyż jest rzeczą jasną, że Zakład Ubezpieczeń — wzorem ubezpieczeń 
przedw ojennych — w prowadziłby pew ne procentowe osobiste zobowiązanie adw o
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kata, pociąganego do odpowiedzialności cywilnej, np. w  te j postaci, że ubezpie
czenie obejmowałoby tylko 80—90% ryzyka, a resztę pokryw ałby adw okat z w ła
snych funduszów. Z drugiej strony można śmiało wyrazić pewność, że naw et 
ubezpieczony adw okat będzie się starał pracować sumiennie, gdyż każdem u kole
dze powinno zależeć na tym, aby w oczach swojego m andanta uchodzić za adw o
kata sum iennego i starannego.
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