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I

Godność zawodu a etyka

Godność zawodu adwokackiego jest w  rów nej m ierze zagadnieniem  
etyki zawodowej, jak  i form postępowania zewnętrznego, obowiązują
cych każdego członka palestry. Jednocześnie zagadnienie to łączy się 
najściślej z kwestią osobistej godności i honoru adwokata. Członek za
wodu, który, popełnia czyn naruszający godność tego zawodu, obniża 
tym  samym własną powagę i odwrotnie: adwokat, k tóry  postępowaniem  
swoim wykracza przeciwko regułom etyki i przyzwoitości, choćby czyn 
jego nie m iał żadnego związku z w ykonyw anym  zawodem, obraża god
ność zawodu adwokackiego.

Źródła tego ścisłego związku, jaki zachodzi pomiędzy godnością za
wodu adwokackiego a osobistą godnością i honorowością jego członków, 
należy doszukiwać się w tym, co stanow i istotę zawodu .adwokackiego. 
Myliłby się bowiem, kto sądziłby, że obowiązki zawodowe adw okata 
sprowadzają się wyłącznie do m niej lub więcej starannego wykonania 
zadań, których adwokat się podejm uje, a więc np. udzielenia porady, 
opracowania umowy lub innego ak tu  praw nego albo obrony spraw y. 
Gdyby tak było, zawód adwokata nie różniłby się od innych wolnych 
zawodów, w szczególności od zawodów technicznych, w których zadanie 
wykonawcy sprowadza się do m niej lub więcej sumiennego przygoto
wania zamówionego „dzieła” lub wykonania zlecenia.

Obowiązki adwokata są o wiele rozleglejsze i dalej idące od tego 
zadania natu ry  czysto technicznej, jakiego podejm uje się adwokat, p rzy j
mując np, do obrony spraw ę karną lub do prowadzenia spraw ę cywilną. 
Tłumaczy się to tym, że zawód adwokacki nie jest zawodem ograniczo
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nym  wyłącznie do czysto technicznego wykonania określonych -zadań. 
Odrębność adw okatury jako zawodu, złożony charak ter ciążących na niej 
obowiązków pochodzi stąd, że jest ona najściślej związana z jedną z na j
ważniejszych funkcji państw a, jaką jest w ym iar sprawiedliwości.

Jak  niepodobieństwem  jest wyobrazić sobie istnienia adw okatury  bez 
istnienia sądów, tak  samo niepodobna wyobrazić sobie istnienia sądów 
bez istnienia adw okatury.

M oment, w którym  ludzkość doszła do uświadomienia sobie tego, że 
nie może być mowy o praw idłow ym  wym iarze sprawiedliwości, jeśli 
tym, k tórzy m ają stanąć przed sądem, nie zapewni się należytej obrony, 
był m om entem  narodzin sztuki obrończej, której stopniowy rozwój do
prowadził z kolei do w ytw orzenia się zawodu ustawowo powołanego do 
wnoszenia obron przed sądami, a następnie do zastępowania stron 
v/ sporach .cywilnych.

Ten zaszczytny skądinąd związek adw okatury z w ym iarem  spraw ie
dliwości wkłada na członków zawodu adwokackiego obowiązki znacz
nie wykraczające poza techniczne zagadnienia obrony lub prowadzenia 
spraw y.

Przede wszystkim  więc adwokat, należąc do zawodu będącego współ
czynnikiem  w ym iaru sprawiedliwości, m usi pam iętać o tym, że zada
nie jego nie tylko polega na możliwie najlepszym  wykonaniu czynności 
związanych ze spraw ą, k tórej się podjął, ale że pełni on jednocześnie 
funkcję publiczną, m ającą na celu zapewnienie prawidłowego w ym iaru  
sprawiedliwości.

Rozumiana w ten sposób adw okatura staje  się jednym  z tych niezli
czonych trybów , k tóre składają się na wielką m achinę życia państw o
wego. Od właściwego działania tego trybu  zależne jest praw idłowe dzia
łanie w ym iaru sprawiedliwości, będącego czynnikiem  tak niezm iernie 
ważnym  i gw arantującym  zdrowy ład społeczny i porządek we w szyst
kich dziedzinach życia państwowego, społecznego i gospodarczego.

Uwzględnienie wyżej przytoczonych przesłanek jest niezbędne dla 
należytego zrozumienia skomplikowanego skądinąd zagadnienia etyki 
adwokackiej. U podstaw y jej leżą niew ątpliw ie norm y etyki ogólnej. 
To, co z punktu  widzenia etyki ogólnej jest uznawane za nieetyczne, 
niem oralne, zakazane lub choćby tylko niewłaściwe, jest tak samo nie
etyczne, niem oralne, zakazane lub niewłaściwe z punktu  widzenia etyki 
adw okackiej.

W związku z tym  można by zadać sobie pytanie, czym w takim  razie 
różnią się norm y etyki adwokackiej od norm  etyki ogólnej i czy w arto 
mówić o etyce adwokackiej, jeśli w  ogólnych norm ach etycznych, ewen
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tualnie we własnym  sum ieniu można znaleźć dostateczne wskazówki 
dla swego postępowania i dla oceny danego czynu pod względem 
etycznym.

Odpowiedź na to jest bardzo prosta. E tyka adwokacka, biorąc za pod
staw ę norm y etyki ogólnej, tym  się różni od tej ostatniej, że m usi się 
liczyć ze specjalnym i zadaniami i właściwościami adw okatury, w tym  
również z funkcją publiczną adw okatury jako współczynnika w ym iaru 
sprawiedliwości, z jej rolą z tego ty tu łu  w ustro ju  państw ow ym  i życiu 
społecznym, z płynącą z tego źródła g o d n o ś c i ą  zawodu adwokac
kiego. Na etykę adwokacką wpływa również szereg innych czynników, 
wśród których wymienić należy nacechowany specjalnym  zabarwieniem  
— ze względu na rolę państwową i społeczną adw okatury  —  stosunek 
do sądu, do klienta i do kolegów adwokatów.

W związku z tym  norm y etyki adwokackiej, k tóre z na tu ry  rzeczy są 
i muszą być szersze od norm  etyki ogólnej, podlegają nadto uzupełnieniu 
przez określone reguły postępowania. Przestrzeganie jednych i drugich 
jest dla adwokata obowiązkiem. Postępow anie sprzeczne z norm am i etyki 
i regułam i obowiązującymi w adw okaturze stanow i naruszenie godnoś
ci zawodu.

II

Godność zawodu a przyjęcie sprawy

Zagadnienie godności zawodu przenika w  ten  sposób nie ty lko całą 
zawodową działalność adwokata, lecz i całe jego życie publiczne i p ry 
watne. Z chwilą gdy ktoś zostaje adwokatem , m usi się liczyć z godnością 
zawodu, do którego należy. Pamięć o godności zawodu powinna przyś
wiecać adwokatowi w  każdym  jego posunięciu, w każdej czynności, któ
rą  podejm uje, w każdej obronie, k tórą wnosi.

Rozważając to zagadnienie na tle  stosunku adw okata względem klienta, 
należy stwierdzić, że od razu przy pierwszym  zetknięciu się adwokata 
z klientem  zagadnienie godności zawodu nabiera kolorów życia i staje 
się, a przynajm niej powinno się stać drogowskazem, nadającym  właści
wy kierunek postępowaniu adwokata.

K lient zgłasza się do adwokata bądź w celu otrzym ania porady, bądź 
w  celu powierzenia adwokatowi sprawy, bądź w celu zlecenia adwokatowi 
sporządzenia umowy lub innego ak tu  praw nego. Dla adwokata, liczącego 
się z godnością zawodu, we wszystkich tych w ypadkach pow staje kw e
stia, czy może on udzielić klientow i porady, o k tórą zwraca się on do



6 S T A N IS Ł A W  JA N C Z E W S K I Nr  6

niego, czy może podjąć się prowadzenia spraw y, k tórą m u chcą powie
rzyć, czy może podjąć się załatw ienia czynności praw nej, o k tó rą  się 
do niego zwracają. Kw estia ta m usi być przez adwokata zbadana z pun
k tu  w idzenia zarówno formalnego, jak  i m erytorycznego. Przyjm ując 
zgłaszającego się klienta, adwokat powinien przede wszystkim  ustalić, 
kto i w  jakiej spraw ie zwraca się do niego, w  m yśl bowiem art. 51 ust 1 
ustaw y o u.a. adwokatowi nie wolno udzielić pomocy praw nej, 
jeżeli udzielił jej stronie przeciwnej w  tej samej lub związanej z nią 
spraw ie; nie wolno m u również udzielić pomocy praw nej w  spraw ie, 
w k tórej b rał udział z ram ienia władzy publicznej. Udzielenie pomocy 
praw nej w brew  tem u przepisowi byłoby nie ty lko naruszeniem  obo
wiązującego adwokata zakazu ustawowego, lecz i uchybieniem  godności 
zawodu, z k tórą nie daje się pogodzić jednoczesne obsługiwanie dwóch 
stron  m ających sprzeczne interesy.

Ustawa nie wprowadza innych ograniczeń ze względu na osobę klienta, 
w szczególności nie zawiera przepisów tego rodzaju co przepisy o w yłą
czeniu sędziego w kodeksie postępowania cywilnego (art. 49— 50) lub 
kodeksie postępowania karnego (art. 39 i nast.). Mimo to uchybiałoby god- 
nośai zawodu udzielenie pomocy praw nej w  spraw ie przeciw ko własnemu 
małżonkowi, krew nym  lub powinowatym  w linii prostej, innym  bliskim  
krew nym  lub powinowatym, osobom związanym  z danym  adwokatem  
stosunkiem  przysposobienia, opieki lub kurateli, wreszcie w spraw ach 
takich, k tórych wynik oddziaływałby na własne praw a lub obowiązki 
adw okata. Pom ijając bowiem względy przyzwoitości stojące na przesz
kodzie udzielaniu przez adwokata pomocy praw nej przeciwko osobom 
bliskim, należy podkreślić, że jeżeli sędziów obowiązuje absolutna bez
stronność, to na adwokatach spoczywa obowiązek działania z korzyścią 
dla in teresów  klienta, w stosunku więc do tego ostatniego m usi być 
usunięte wszystko, co mogłoby stw arzać pozór świadomego lub podświa
domego naw et ham owania działalności adw okata ze względu na szcze
gólny stosunek do strony przeciwnej.

Z tego samego powodu adwokat powinien zrezygnować z udzielenia po
mocy praw nej wtedy, gdy stroną przeciw ną jest osoba, z k tórą łączy go 
stosunek osobisty tak  dalece bliski, że m ógłby go krępować w dołożeniu 
należytej pilności i staranności w prow adzeniu spraw y lub w podejm o
waniu poszczególnych czynności.

Stw ierdziw szy brak przeszkód ze względu na osobę k lienta lub na osobę 
m ającą występować w roli strony  przeciw nej, adw okat sta je  następnie — 
i to dość często — wobec skomplikowanego zagadnienia etycznej oceny 
spraw y, z k tórą klient do niego przychodzi.
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W m yśl art. 48 u. o u.a. adw okat przed rozpoczęciem wykonyw ania 
czynności zawodowych składa ślubowanie, w k tórym  zobowiązuje się 
■wypełniać obowiązki adw okata zgodnie z przepisam i praw a, a w  postę
pow aniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości i spraw iedli
wości społecznej. Zasady powyższe powinny zatem  przyświecać adwoka
tow i przy etycznej ocenie proponowanej m u spraw y. Ocena jednak  sp ra 
w y pod względem etycznym  nie jest rzeczą tak  prostą, jak  mogłoby się 
wydawać. Zdarzają się wprawdzie wypadki, gdy bezzasadność roszcze
nia cywilnego w ystępuje z całą oczywistością, właściwe zatem  stano
wisko, jakie względem takiej spraw y ma zająć adwokat k ieru jący  się 
zasadami „godności, uczciwości i sprawiedliwości społecznej”, nie pow in
no nastręczać żadnej wątpliwości. Obok tych wypadków są jednak i takie, 
k tórych  ocena nie tylko z etycznego, lecz i z prawnego punktu  widze
nia może sprawiać dużo kłopotu.

Odmiennie nieco przfedstawia się spraw a, jeśli chodzi o podjęcie się 
przez adwokata obrony w procesie karnym . Wśród różnych zapatryw ań 
na stosunek adwokata do obron karnych nie brak skądinąd uzasadnione
go poglądu, że każda spraw a karna nadaje się do obrony, choćby bowiem 
oskarżony nie zapierał się tego, że popełnił przestępstwo, obrona ma 
zawsze swoje zadanie do spełnienia ze względu na możliwość istnienia 
okoliczności łagodzących i konieczność ich wykazania w celu uzyskania 
sprawiedliwego —■ z punktu  widzenia społecznego — wyroku. Adwoka
tu ra  angielska hołduje naw et dalej idącemu poglądowi, że ocena pro
cesu karnego z etycznego punktu  widzenia jest uprzedzaniem  w yroku 
sądowego, do czego adwokat nie jest powołany.

Szczególna sytuacja adwokata-obrońcy karnego spraw ia, że podjęcie 
się przez adwokata obrony w spraw ie karnej rzadko kiedy mogłoby być 
kw alifikow ane jako uchybienie godności zawodu, czego jednak  nie można 
powiedzieć o procesach cywilnych m ających na celu dochodzenie rosz
czeń oczywiście- bezzasadnych.

Nie od rzeczy będzie w tym  m iejscu przypomnieć, że stosownie do 
brzm ienia art. 50 ust. 1 u. o u.a. adwokat może odmówić pomocy praw nej 
ty lko  z ważnych powodów. O tym, co stanow i ważny powód odmowy 
udzielenia pomocy praw nej, adwokat rozstrzyga samodzielnie; jedynie 
w ątpliwości co do udzielenia lub odmowy pomocy praw nej rozstrzyga r a 
da adwokacka, a w wypadkach nie cierpiących zwłoki — dziekan (art. 
50 ust. 2 u. o u.a.). Praktyczne zastosowanie tego przepisu jest dość 
ograniczone: najczęściej o rozstrzygnięcie wątpliwości zw racają się do 
rad y  adwokackiej (ew entualnie do jej dziekana) adwokaci prowadzący
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spraw y z urzędu. Adwokat z wyboru, którem u spraw a nie odpowiada 
ze względu na jej charakter lub szczególne właściwości, w zasadzie m a 
faktyczną możność odmówienia jej prowadzenia i tylko wtedy, gdyby 
w skutek odmowy udzielenia pomocy praw nej klient był narażony na nie
powetowaną szkodę, byłby obowiązany do dokonania nie cierpiących 
zwłoki czynności. Odmowa jednak pomocy praw nej w  tego rodzaju w y
padkach byłaby uchybieniem  obowiązkom zawodowym, bynajm niej zaś 
nie godności zawodu.

Dalszym z kolei etapem  w zawiązującym  się stosunku pomiędzy adwo
katem  a klientem  jest — w razie przyjęcia przez adwokata spraw y — 
ustalenie wysokości honorarium . M yliłby się ten, kto przypuszczałby, że 
kw estia ta, stanowiąca — jeśli można tak  powiedzieć — handlową stronę 
interesu, nie zahacza o zagadnienie godności zawodu. W czasach, gdy 
adwokaci obowiązani byli do noszenia odznaki, na k tórej w idniały w yrazy 
„honor i ojczyzna”, pewien dziennikarz usiłował skojarzyć w yraz „honor" 
z pojęciem „honorarium ”. M iałby on trochę racji... etymologicznej, gdyby 
nie to, że według wszelkiego praw dopodobieństwa nie zdawał sobie sp ra
wy z pochodzenia term inu „honorarium ”, k tóry  to term in  jeszcze w  sta
rożytnym  Rzymie używ any był dla odróżnienia wynagrodzenia zawodów 
wolnych od zarobków rzem ieślników. To -„zaszczytne” zabarw ienie poję
cia wynagrodzenia adwokatów dziś, w dobie powszechnego uznania w ar
tości każdej uczciwej pracy i nadania jej odpowiedniej rangi w  praw ie 
i stosunkach społecznych, u traciło  swój sens -pierwotny. Nie można jed
nak zaprzeczyć, że sposób ustalenia wysokości i sposobu w ynagrodzenia 
adwokatów nie jest kw estią obojętną z punktu  widzenia godności zawodu.

Kw estia wynagrodzenia adwokackiego za czynności zawodowe m iała 
nieco odm ienny charak ter w  okresie, gdy obowiązywała bez zastrzeżeń 
zasada wolności umów w tym  przedmiocie pomiędzy adw okatam i a klien
tami. W prawdzie i wówczas istn iała  taksa wynagrodzenia za czynności 
zawodowe, w  stosunku jednak pomiędzy adwokatem  a klientem  obo
wiązywała ona tylko w tedy, gdy nie została zaw arta specjalna um owa 
w  tym  przedmiocie pomiędzy adw okatem  a klientem . Nadto taksa obo~ 
wiązywała sądy przy zasądzaniu honorarium  adwokackiego na rzecz stro 
ny w ygryw ającej sprawę. Obecnie kw estia ta przedstaw ia się o ty le  ina
czej, że w zasadzie obowiązuje taksa, odstępstwa zaś od niej uzależnione 
są od decyzji kierow nika zespołu dla adwokatów zespolonych oraz od 
decyzji dziekana rady adwokackiej dla adwokatów wykonujących zawód 
indyw idualnie. Zarówno jednak przy  nieograniczonej wolności zaw iera
nia um ów co do honorarium , jak  i przy system ie opartym  na obowiązu
jącej taksie, zwłaszcza z pew nym i złagodzeniami, jak to ma m iejsce
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w obowiązującym u nas system ie, problem y wyłaniające się na tle w yso
kości i zapłaty honorarium  są z niew ielkim i w yjątkam i jedne i te same.

I tak np. byłoby sprzeczne z wym aganiam i etyki zawodowej i uchy
biające godności zawodu żądanie wysokiego wynagrodzenia za usługi 
drobne i nie wym agające ani specjalnych zachodów, ani też specjalnego 
nakładu pracy. Lecz i przy dużych zachodach i dużym  nakładzie pracy 
wynagrodzenie adwokata powinno mieć swoje granice. W okresie dw u
dziestolecia, przy obowiązującej wówczas zasadzie wolności umów, za
gadnienie to wyłaniało się dość często. Na przykład Izba do spraw  adwo
katu ry  przy Sądzie Najwyższym  w orzeczeniu z dn. 10.XII.1938 r. N r 
DA 22/381 uznała, że wym ówienie i pobranie przez adwokata nadm ier
nego wynagrodzenia jest wykroczeniem  przeciwko obowiązkom i uchybie
niem. godności stanu. «

Za nadm iernie wygórowane uznaw ano w okresie dwudziestolecia hono
rarium  pochłaniające zanczną część dochodzonej pretensji. Lecz i stosun
kowo nieznaczna część w artości przedm iotu dokonywanej przez adw okata 
czynności mogła okazać się w ynagrodzeniem  wygórowanym . I tak  np. 
Sąd Dyscyplinarny Rady Adwokackiej w W arszawie w  w yroku z dn. 
25.V.1929 r . 2 uznał za oczywiście wygórowane wynagrodzenie za uzys
kanie zezwolenia na działalność spółki zagranicznej w  k ra ju  i je j za
rejestrow anie w wysokości 5% od całego kapitału  zakładowego. Nato
m iast Rada Adwokacka w W arszawie uchwałą z dn. 4.IV.1939 r . 3, m a
jąc na względzie przedm iot spraw y, wskazane w piśm ie adw okata czyn
ności wykonane przezeń w ciągu k ilku la t i wreszcie pozytyw ny w ynik 
jego zabiegów, postanowiła uznać, że wynagrodzenie w wysokości 10% 
sumy uzyskanej z ty tu łu  legatu nie jest wygórowane i odpowiada prze
ciętnym  zwyczajowym normom.

Niekiedy rodzaj spraw y jest podstawą do ograniczenia wysokości w y
nagrodzenia adwokackiego. Za niezgodne więc z zasadami etyki adwo
kackiej uznano wym awianie sobie nadm iernego wynagrodzenia w sp ra
wach o odszkodowanie, jeżeli odszkodowanie to stanow iłoby główne 
źródło utrzym ania dla osoby w ystępującej o nie. Podobnie m iała się rzecz 
z alim entam i.

Istniejący w Polsce Ludowej system  w ynagradzania adwokatów unie
możliwia zawieranie z klientam i umów o honorarium  wynikowe (tzw. 
umowa de quota litis). Zawarcie tak iej umowy przy istniejącym  u nas

1 „Palestra” rak 1939, str. 815.
2 „Palestra” rok 1930, str. 324.
3 „Palestra” rok 1939, str. 577.
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stanie praw nym  byłoby naruszeniem  obowiązków zawodowych. Nieza
leżnie jednak od tego umowa o wynagrodzenie wynikowe nasuw a po
ważne wątpliwości z punktu  widzenia godności zawodu. Nie od rzeczy 
będzie przytoczyć w tym  m iejscu zdanie Payena, k tó ry  w swym  dziele 
„O powołaniu adw okatury” pisze o honorarium  wynikowym , co nastę
puje:

„Tego rodzaju umowa byłaby dla adwokata równoznaczna z u tra tą  
przez miego niezależności, ponieważ uczestnicząc w  szansach procesu, 
stałby  się sam  stroną zainteresowaną, co m usiałoby spowodować w y
łom w jego bezinteresowności; byłoby to również sprzeczne z god
nością adwokata, gdyż w rzeczywistości postawiłoby go w położenie 
różne od tego, w jakim  pozornie w ystępuje przed sądem ”. 4

Toteż według Payena adwokat zaw ierający ze swoim klientem  umowę 
tego rodzaju podlega najsurowszym  karom  dyscyplinarnym .

Ale naw et wtedy, gdy nie chodzi o prowadzenie procesu, lecz o uzys
kan ie  dla klienta roszczenia w drodze pozasądowej, umowa o wynagro
dzenie wynikowe nie może nie budzić wątpliwości, w tych zaś w ypad
kach, gdy roszczenie może być uzyskane bez szczególnego nakładu za
chodów i pracy ze strony adwokata, umowa taka sta je  się ciężkim w y
kroczeniem  dyscyplinarnym .

(ciąg dalszy nastąpi)

' F. P a y e n :  O powołaniu adwokatury, s. 142.


