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KAZIMIERZ KRZEMIŃSKI

Etyka adwokacka w praktyce

Zagadnienia etyki zawodowej są i pozostaną centralnym zagadnie
niem w życiu środowiska adwokackiego. Poniższy artykuł zawiera re
fleksje autora na ten podstawowy temat w trzecią rocznicę ukazania się 
Zbioru zasad etyki adwokackiej i wykonywania zawodu.

W lu tym  br. m inęło 3 lata  od chwili wejścia w  życie nowego Zbioru 
zasad etyki adwokackiej i godności zawodu. W ydanie tego Zbioru, po
przedzone staranną i rzetelną pracą przygotowawczą, stanowi niew ątpli
we osiągnięcie środowiska adwokackiego. A potrzeba takiego Zbioru w za
wodzie adwokackim jest chyba bezsporna.

W trzecią rocznicę w ydania adwokackiego kodeksu deontologicznego 
nasuw a się na tu ra lna  refleksja, czy obowiązujące zasady są należycie 
wcielane w  życie. W działalności zespołów zagadnieniu tem u niewiele się 
poświęca czasu (jeśli się go w ogóle poświęca). Również w  naszym  p iś
m iennictw ie mało się na ten tem at pisze, a na zebraniach mało dyskutuje. 
Dlaczego jednak sprawom  etyki poświęca się tak m ało czasu? Czyżby 
rzeczywiście nie zachodziła ku tem u potrzeba, bo wszystko jest dobrze 
i każdy postępuje comme il faut?  W edług mojego (i nie tylko mojego) 
rozeznania spraw y bynajm niej nie układają się tak  pomyślnie: w ypadki 
łam ania zasad etyki i godności zawodu wcale nie są sporadyczne. Choć 
w swej masie są to być może raczej uchybienia drobne, niem niej jednak 
zjawisko jako takie nie jest pozytywne.

Ale obok spraw  o niew ielkim  ciężarze gatunkow ym  jest również n ie
m ały odsetek spraw  poważniejszych, a wśród nich zdarzają się w ypadki 
szczególnie drastyczne, a mianowicie inspirowanie przez adwokatów skarg 
na kolegów-przeciwników procesowych. Nie jest to bynajm niej tylko mo
je  stanowisko w tej kwestii, ale także np. Izby katow ickiej. Tem u stanowi 
rzeczy trzeba się wreszcie zacząć przeciwstawiać, a problem y etyki za
wodowej postawić w  centrum  zainteresowania zespołów, przede w szyst
kim  rad  adwokackich.

Obawiam się jednak, że w ielu kolegów czy koleżanek naw et nie wie, 
że m am y swój Zbiór zasad, uwzględniający w szerokim zakresie specy
fikę naszego zawodu i spełniający rolę drogowskazu w naszej codziennej 
działalności. Toteż w ydaje się, że przede w szystkim  należałoby spopula
ryzować sam  Zbiór i dokonać następnego jego w ydania w  postaci wkładki 
do „P alestry”. Pożądane byłoby dalej, aby ze Zbioru uczynić tem at refe
ratów  na zebraniach zespołów. W zbudzenie zainteresow ania zbiorem  po
ciągnęłoby za sobą w konsekw encji zwiększenie uwagi na to, jak on jest 
stosow any w życiu.
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Jak  najbardziej pełne wcielanie zasad naszego kodeksu deontologicz- 
nego powinno się stać udziałem  całego naszego środowiska. E tyka jest 
wspólną spraw ą w szystkich adwokatów, a nie ty lko poszczególnych jed
nostek. Dlatego też do efektywnego podnoszenia poziomu etycznego po
trzebna jest współpraca wszystkich koleżanek i kolegów. Temu celowi 
służy § 4 Zbioru o następującym  brzem ieniu:

„Każdy adw okat obowiązany jest współdziałać w  przestrzeganiu 
przez członków adw okatury  zasad etyki adwokackiej i godności za
wodu. Jest on upraw niony do zwrócenia uwagi koledze naruszają
cemu powyższe zasady, a w  w ypadku ciężkiego uchybienia tym  za
sadom jest obowiązany, k ierując się interesem  społecznym, zawia
domić o tym  właściwą radę adw okacką” .

Przepis ten  —  jak  się w ydaje — powinien mieć szerokie zastosowanie. 
A dresowany jest do każdego członka i nakłada na niego obowiązek zaj
m owania czynnej postaw y w spraw ach etyki zarówno drobnych jak i po
ważnych. W rzeczywistości nie korzysta się z tego przepisu wcale albo — 
gwoli już całkow itej ścisłości — praw ie wcale. Należy z naciskiem  pod
kreślić, że powyższy przepis bynajm niej nie jest jakąś zachętą do dono- 
sicielstwa. Takie rozum ienie jego treści byłoby jak najbardziej opaczne. 
Żeby jednak uchronić się przed ew entualnym i tego rodzaju zarzutam i 
oraz w  celu spraw dzenia, czy konkretna ujem na ocena cudzego zacho
w ania jest zasadna, byłoby pożądane kierować poczynione spostrzeżenia 
do przedyskutow ania na zebraniu zespołu i zawiadam iać o tym  radę 
via zespół.

W łaśnie zebranie zespołu jest szczególnie odpowiednim forum  do 
om awiania spraw  z zakresu etyki. Zespół m ógłby również zwracać się do 
Rady z zapytaniem , jak postąpić w  w ypadkach wątpliwych. Bo w naszym  
zawodzie jest nie tylko mnogość, ale i różnorodność sytuacji konflikto
wych, tak  że ich rozstrzygnięcie nie zawsze jest łatwe. Odpowiedzi rady  
ze względu na wagę poruszanych zagadnień pow inny być opracowywane 
kolektyw nie. N ieraz po prostu  zachodzi pilna potrzeba, by w yłaniające 
się na tle  p rak tyk i kontrow ersyjne zagadnienie zostało jednoznacznie 
i au tory tatyw nie rozwiązane.

Przykładow o można by tu  podać taki kazus: jak się ma zachować 
adwokat na wiadomość, że jego k lien t zamierza złożyć nieuzasadnioną 
skargę na kolegę-adw okata przeciw nika procesowego? Moim zdaniem, 
w  razie upierania się klienta przy tak im  zamiarze, adw okat powinien m u 
wypowiedzieć pełnomocnictwo, a już tylko zupełnie wyjątkow o ograni
czyć się do zawiadom ienia swego kolei o planow anej na niego skardze. 
Są jednak i zdania przeciwne, mianowicie takie, że nie będzie uchybiało 
godności zawodu przyjęcie postaw y całkowicie biernej. Powyższy p rzy
k ład  niejednokrotnie w ystępuje w  praktyce. Myślę, że przy to lerancyj
nym  trak tow aniu  takiego w ypadku łatw o może on przybrać postać in 
spirow ania skarg przez adwokata, a to  stanowi już samo dno upadku 
etycznego.

A teraz drugi przykład: jak  ma postąpić adwokat, gdy ex  post do
w iaduje się od swego klienta o złożonej przez niego skardze na kolegę? 
Moim zdaniem tak i k lien t w ykazał dużą nielojalność wobec swego pełno
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mocnika, jeżeli w  związku ze spraw ą — bez zawiadomienia o tym  swego 
pełnom ocnika — zdecydował się na taki krok. Uzasadnione więc będzie 
wypowiedzenie pełnomocnictwa, a w każdym  razie zawiadomienie zaata
kowanego w ten sposób kolegi. Omawiane zagadnienie ma duże znaczenie 
praktyczne, albowiem pisanie donosów na adwokatów jest, niestety, dość 
częste.

Z kolei jeszcze inny przykład: Dla zmuszenia przeciw nika do ustępstw  
stosuje się nieraz niew ybredne chw yty w postaci różnego rodzaju szanta
ży. K onkretnie spotkałem  się osobiście z takim  np. ujęciem  pozwu: „Po
wódka na tym  etapie procesu nie chce ujaw niać wszystkich okoliczności 
ze względu na stanowisko pozwanego i pełnione przez niego funkcje”. 
Na pew no takie ujęcie jest niewłaściwe, ale dlatego niewłaściwe, że właś
nie zawiera elem ent szantażu. Są jednak głosy, że to tylko niezręczne 
sform ułowanie. Potrzebne tu  jest jednak w yraźne rozstrzygnięcie.

Nie będą tu  więcej m nożył przykładów. Chciałem tylko wskazać na to, 
że potrzeba zajęcia się spraw am i etyki w szerokim zakresie istnieje rze
czywiście. Być może dobrze by było wprowadzić prak tykę zgłaszania py
tań  i udzielania odpowiedzi również w  spraw ach z zakresu etyki i god
ności zawodu. Orzecznictwo dyscyplinarne, aczkolwiek mieści w sobie 
k ry te ria  właściwego postępowania, jest jednak niew ystarczające. Dużo 
spraw  właśnie dlatego, że mogą być uznane za wątpliwe, nie trafia  do 
kom isji dyscyplinarnych. Niemniej jednak postulowałbym  popularyzow a
nie orzecznictwa dyscyplinarnego. Należałoby więc na zebraniach zespo
łów dokonywać okresowego jego przeglądu, tak jak czyni się to (w nie
k tó rych  zespołach) z orzecznictwem cywilnym  i karnym .

Reasum ując w ypada stwierdzić, że na pewno trzeba więcej zajmować 
się spraw am i etyki. Bodźcem do dyskusji oraz stałego podnoszenia po
ziomu etycznego i godności zawodu powinny się stać uchw ały VIII P le
num  KC PZPR z dnia 28.X I.1972 r. Z okazji 3-lecia wejścia w życie no
wych zasad czas najw yższy zmobilizować wysiłki dla pełnego wcielania 
ich w życie. Opracowanie udanego kodeksu i położenie go na półkę spra
w y nie załatwia.


