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Sytuacja w adwokaturze według oceny
rzecznika dyscyplinarnego
Ocena jakiegokolwiek przedm iotu czy zjawiska jest tym właściwsza
i słuszniejsza, im wszechstronniej omawia dany przedmiot, im ściślej
wiąże zjawiska w łańcuch przyczyn i skutków i im trafniej ujm uje ich
znaczenie społeczne.
Ocena sytuacji w adwokaturze dokonana przez rzecznika dyscypli
narnego nie może być, niestety (zdać sobie trzeba z tego sprawą), wolna
od pewnych wad, a może naw et przypadkowych zniekształceń, w ynika
jących z nieco jednostronnego widzenia omawianego przedmiotu. Rzecz
nik dyscyplinarny bowiem, stykając się z ujem nym i — z natu ry rzeczy
— zjawiskami w adwokaturze, mimo woli skłonny jest do oceny całego
zawodu przez pryzm at tych właśnie zjawisk. Otrzym any w ten sposób
obraz adw okatury może być zatem zbyt czarny i to byłoby skażeniem
tego obrazu.
Z drugiej jednak strony rzecznik ze wzglądu na funkcję wykonywaną
w samorządzie adwokackim niewątpliwie dokładniej orientuje się w
tym, co w tej chwili jest w adw okaturze złe, jakie są przyczyny tego
zła, gdzie tkw ią jego korzenie, może zatem zwrócić na nie uwagę bardziej
wszechstronnie. Ma to niemałe znaczenie dla wyboru właściwych środ
ków, jakie należy zastosować, by poprawić tą ogólnie niezadowalającą
sytuację, w jakiej adw okatura się znajduje. I to byłaby dodatnia strona
podjętej oceny.
Jednocześnie należy przypomnieć, że na tem at tego, co jest w adwoka
turze złe i co trzeba naprawić, mówiono i pisano wiele — ni e zawsze przy
tym słusznie i rozsądnie. Czasem — zwłaszcza w prasie prow incjonal
nej — zamieszczane bywały wypowiedzi zaskakujące nieznajomością
rzeczy, wypowiedzi płytkie, napastliwe i wprowadzające w błąd opinię
publiczną. Wiele artykułów jednak podnosiło szereg istotnych problemów
związanych z należytym wykonywaniem obowiązków przez adwokatów
oraz z prawidłowym funkcjonowaniem organów samorządu adwokackie
go. Te właśnie głosy oraz dyskusje prowadzone na te tem aty w ramach
ZPP, Naczelnej Rady Adwokackiej i organizacji partyjnych wyrobiły jaś
niejszy pogląd na sytuację w adw okaturze i na środki naprawy. Obec
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nie fala dyskusji minęła. Nie oznacza to jednak ani osłabienia zaintereso
wania opinii publicznej spraw am i adw okatury, ani — oczywiście — za
łatw ienia poruszonych problemów.
W tej sytuacji iradom adwokackim i całej adw okaturze przypada waż
na rola spokojnego i rzeczowego rozważenia środków, które należałoby
przedsięwziąć, by adwokaci obowiązki swoje wykonywali z większym po
żytkiem dla społeczeństwa, wym iaru sprawiedliwości i dla siebie. Cho
dziłoby przede wszystkim o te środki, które bardziej skutecznie zapobie
gają naruszaniu praw a i zasad- etyki zawodowej przez adwokatów. Tylko
w ten sposób można będzie przywrócić nadwerężone i zachwiane zaufa
nie społeczeństwa do adw okatury, a to jest w tej chwili.chyba najw aż
niejszym i najpilniejszym zadaniem, jakie stoi przed organam i adwoka
tury.
i
Dlatego też wszystko, co może przyczynić się do osiągnięcia tego ce
lu, co może uaktyw nić samorząd adwokacki, wzmóc wrażliwość człon
ków adw okatury na czyny sprzeczne z prawem, zasadami etyki i godnoś
ci — uznać należy za uzasadnione interesam i przede wszytkim samej
adw okatury. Tym celom ma również służyć niniejsze opracowanie.
Na podstawie analizy spraw adwokatów o czyny sprzeczne z prawem,
etyką, obowiązkami zawodowymi i zasadami godności można wyciągnąć
pewne wnioski ogólne — przy zachowaniu oczywiście ostrożności, jakiej
wymaga posługiwanie się danym i statystycznymi.
N astępująca tabelka obejmuje najważniejsze dane dotyczące spraw
dyscyplinarnych adwokatów:

Rok

Spraw załatw io
Zaniechano ści A któ w oskarżenia
nych przez rzeczn. gania i umorzono
wniesiono
dochodzeń.
było

Kom isje dysc.
skazały osób

1959

1033

7 5

318

229

1960

1177

820

357

235

1961

1112

697

415

272

ogółem:

3322

2232

1090

736

Z tabeli tej wynika, że 1) skarg na adwokatów jest dużo, ale w prze
szło 67% są one niesłuszne i kończą się zaniechaniem ścigania lub umo
rzeniem dochodzenia, 2) widoczny jest wzrost aktów oskarżenia, co świad
czy o tym, iż rady adwokackie i rzecznicy dyscyplinarni ustosunkowani
są obecnie do członków izby bardziej rygorystycznie niż poprzednio,
3) zwiększa się liczba osób skazanych przez komisje dyscyplinarne. Nie
można tu oczywiście pominąć tego, że stan liczbowy adw okatury w ciągu
omawianych trzech lat nieco się zwiększył (obecnie wynosi on 6154 adwo
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katów i aplikantów), jednakże nie w takim stosunkowo stopniu, w ja 
kim wzrosła liczba aktów oskarżenia.
Pewnemu wyraźnem u zwiększeniu uległa liczba orzeczonych k ar za
wieszenia w czynnościach zawodowych adwokata: jeszcze w 1960 r. w y
nosiła ona 11 % wszystkich kar dyscyplinarnych wymierzonych przez
komisje dyscyplinarne, a w 1961 r. już 19,5%.
Zwiększyła się również liczba spraw w komisjach dyscyplinarnych,
a jednocześnie zmniejszyła się liczba orzeczeń uniewinniających.
W 1959 r. orzeczeń uniewinniających było 45%, a w 1960 i 1961 r. —
35%.
Ogólnie, na podstawie powyższych danych, można powiedzieć, że sa
morząd adwokacki w ciągu ostatnich trzech lat zwiększył swe wymaga
nia w stosunku do adwokatów, co w yraża się w zupełnie wyraźnym
wzmożeniu represji dyscyplinarnych, chociaż również i tu stan nie jest
jeszcze zadowalający. Świadczy o tym chociażby fakt licznych rewizji,
wniesionych do Sądu Najwyższego od prawomocnych orzeczeń komisji
dyscyplinarnych na niekorzyść obwinionych, w latach 1959— 1962 (przez
M inistra Sprawiedliwości — 74, Prok. Gen. PRL — 7, Wydział Wyko
nawczy NRA — 10). W pierw szej połowie 1962 r; Wydział Wykonaw
czy NR A wniósł 7 rewizji, w tym 5 na niekorzyść i 2 na korzyść obwi
nionych. Większość rew izji kw estionuje w ym iar kary.
Jeśli chodzi o rodzaj przewinień, to przeważają spraw y o nadużycie
wolności słowa na sali sądowej. Czasami chodzi o rzeczy stosunkowo
błahe, o przejęzyczenie się, o ostrą replikę itp. Zdarzają się jednak w y
padki ciężkiego znieważenia słownego.
Uwzględniając naw et tem peram ent niektórych adwokatów, podniece
nie, jakie często towarzyszy przemówieniom stron, zdenerwowanie w y
wołane niewłaściwym zachowaniem się strony przeciwnej oraz inne
jeszcze czynniki, które wpływ ają na treść i ton w ystąpień adwokatów,
trzeba powiedzieć, że gwałtowne i nieopanowane wystąpienia stron w y
wołują z reguły niekorzystne wrażenie na sądzie i nieprzychylnie usto
sunkowują sędziów do stron w ten sposób przemawiających. Dlatego też
doświadczony i dbający o interesy swego klienta adwokat, chociażby
nawet sam był nerwowy i wybuchowy, będzie na sali sądowej uosobie
niem spokoju i taktu. Tacy adwokaci uzyskują w sprawach swoich klien
tów znacznie lepsze wyniki aniżeli adwokaci popędliwi, niepohamowa
ni w mowie, wprowadzający swoim zachowaniem się na sali sądowej
atmosferę zdenerwowania i zamętu. Publiczność obecna na salach są
dowych lubi co prawda ostre starcia stron, krzykliw e przemówienia
i gwałtowne repliki i chwali adwokata za takie wystąpienia, ale są to
przecież pochwały tanie, którym i gardzi szanujący się adwokat.
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Zdarza się też, że zam iast rzeczowej analizy m ateriału dowodowego,
wyprowadzenia z niego odpowiednich wniosków na korzyść klienta,
wnikliwej in terp retacji przepisów prawa, słowem — zam iast w ykona
nia tego, co może służyć stronie, w ystąpienie adwokata, obliczone na
efekt i przypodobanie się sali, jest tandetne i bezwartościowe, a cza
sem nawet, gdy może to schlebiać sali, demagogiczne. Takie właśnie
wystawienia ludziom mało społecznie wyrobionym oraz rodzinom oskar
żonych (nieraz licznie reprezentow anym na salach sądowych) najwię
cej się podobają, a adw okat zyskuje na wziętości.
Zjawisko to jako jeden ze środków zdobywania klientów można
rwłaszcza zaobserwować w dużycli ośrodkach miejskich, w których’
l;o^ha adwokatów znacznie rprzekracza istniejące w rzeczywistości zapo
trzebowanie na pomoc praw na. Na tym tle zdarzaja się wypadki dość
poważnych’ naruszeń wolności słowa i godności zawodu.
Innego rodzaiu przew inieniem ściganvm w posterow aniu dyscypli
narnym iest przyjm owanie części wynagrodzenia lub kw ot na w ydatki
poza kasą zespołu adwokackiego. M inister Sprawiedliwości w w ielu w ypadkaeli, w których organa finansowe stw ierdziły tego rodzaiu przewi
nienia, zawiesił tymczasowo w wykonywaniu czynności zawodowych
adwokata. T r z e h a iednak powiedizieć, że walka z tvmi przewinieniami
"iest trudna, a ieśJi sie uwzględni przyczyny tvch przewinień, to nalpżv doi=ć do wniosku, że działanie wyłącznie za pomocą środków represyinych uznać należy za niewystarczające.
IM.io-wfl+pKwie u
t^ch
jpń leży c^e^ zv«ku. iednakżp
trzeba TO’eó na względzie, że w niektórvch w w iadkarh na ukrvw anje
obrotów wpływa trudne położenie m aterialne adwokatów mało zarabia
jących.
Adwokat w opr>1a nip? ma ,stałvch, powtarza iacvch sie miesiecznie w tej
samei wysokości dochodów. Nie k o r^ ^ ta z płatnych urlopów ani z ubez
pieczenia chorobowego i wczasów. Jeżeli przerw ie prace zaroV>Vmwa czv
to z powodu w yiazdu na 'urlop, czy to z ipowodu choroby, nie tylko w y
sycha źródło iego zarobków, lecz trw aią w dalszym ciągu normalne
obciażenia w postaci udziału w kosztach utrzym ania zespołu, składek
adwokackich i innych. Toteż zdarza się, że z rozrachunku miesięcznego
adw okat nie tylko nic nie otrzym uje, ale ujem ne saldo obciąża jego
zarobki w następnym miesiącu. Z drugiej strony przy przypadkowo
wyższym zarobku wysoka progresja podatkowa pozbawia adwokata
możrtości w yrów nania braków okresu poprzedniego.
Przy opracowaniu nowych przepisów o adw okaturze okoliczności te
ipowmny być wzięte pod uwagę.
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Skazano adwokatów
praw o
mocnie

nieprawo
mocnie

Umorzono
postępo
wanie

Uniewin
niono

art. 3H m.k k.

5

8

7

3

art. 264 k.k.

4

1

1

art. 127, 255, 256 k.k

4

a 't. 140 k k

1

inne

Rodzaj przestępstwa

ogółem

5

2

1

3

1

5

4

10

9

19

14

26

15

Spraw y
w toku

Pewna część spraw dyscyplinarnych związana jest ze sprawami kar
nymi prowadzonymi przeciwko adwokatom. Według danych Naczelnej
Rady Adwokackiej obejm ujących spraw y karne adwokatów wszczęte od
1.IV.1961 r. do połowy 1962 r. oraz spraw y wszczęte wcześniej (np. w
1959 i 1960 r.), a nie ukończone prawomocnie do 1.IV.1961 r., w yniki tych
spraw przedstaw iają się następująco:

64

Z danych tych wynika, że znaczna część spraw karnych wszczętych
przeciwko adwokatom podlega umorzeniu już w toku samego postępo
wania przygotowawczego (35% spraw załatwionych w post. przygot.)
lub też kończy się wyrokami uniewinniającymi (32% spraw rozpozna
nych przez sądy). Do liczby spraw zakończonych wyrokami uniewinnia
jącymi może jeszcze dojść pewna część spraw, które w ten sposób mo
gą być załatwione w sądach II .instancji. Widać z tego, że 1) znaczna
część doniesień karnych jest nieuzasadniona, sikoro tak wiele spraw koń
czy się umorzeniem postępowania karnego, 2) prokuratury wnoszą akty
oskarżenia przeciwko adwokatom nie zawsze słusznie, jeżeli tak znacz
na część spraw karnych skierowanych do sądów kończy się w yrokam i
uniewinniającymi.
Spośród 9 adwokatów prawomocnie skazanych z art. 38 m.k.k. i z art.
264 k.k. było: 3 z Warszawy, 2 z Krakowa i po 1 z innych m iast wo
jewódzkich. Wszyscy zatem pochodzą z dużych ośrodków miejskich, w
których na ogół istnieje nadm iar adwokatów. Nie można także pominąć
tego, że przy wpisach na listę adwokatów popełniano czasem błędy przez
dopuszczenie do adw okatury osób, które szukały łatw ych zarobków,
nieraz naw et przez wykorzystywanie poprzednio zajmowanych stano
wiska
Mimo wszystko jednak nie można przejść do porządku dziennego
nad tym, że wśród! adwokatów .skazanych wyrokam i sądowymi najlicz
niejszą grupę stanowią adwokaci skazani z art. 38 m.k.k. (5 — w yroka
mi prawomocnymi, 8 — wyrokam i nieprawomocnymi). Faktu tego nic

