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Kronika Adwokatury

Sprawozdanie z seminarium 
na temat zasad etyki adwokackiej

W dniu 10 listopada 1995 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokac
kiej w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane wspólnie 
przez Warszawski Oddział Stowarzyszenia Młodych Prawników i Sto
warzyszenie Młodych Adwokatów z Utrechtu.

Wykładowcami byli: adwokat prof. Lech Falandysz, adwokat prof. 
L. Quant z Utrechtu i berliński adwokat M. Jonk. Przybyłych przywitał 
w imieniu Stowarzyszenia Młodych Prawników jego prezes apl. adw. 
Dariusz Okolski. Następnie zabrał głos Sekretarz Generalny Europejs
kiego Stowarzyszenia Młodych Adwokatów p. Dawid Edwards, który 
podkreślił, jakie ważne znaczenie ma dla Stowarzyszenia kontakt 
z polską młodzieżą prawniczą oraz zarysował korzyści płynące z człon
kostwa w ich organizacji.

Seminarium podzielone było na cztery części:
I -  prowadzona przez prof. Quanta poświęcona była stosunkowi 

między krajowym, a międzynarodowym kodeksem etyki. Wykładowca 
porównał holenderski i polski kodeks etyki obowiązujący adwokatów, 
zatrzymując się w szczególności na trzech zagadnieniach: obowiązku 
zachowania tajemnicy, konflikcie interesów, oraz stosunku do sądu,

II -  część, którą prowadziła pani M. Jonk, pozwoliła uczestnikom 
poznać zasady organizacji i prowadzenia własnej praktyki adwokackiej. 
Wykładowczyni dysponowała własnymi bogatymi doświadczeniami 
z praktyki w Holandii i Niemczech,

III -  część, w trakcie której prof. Lech Falandysz omówił polski 
kodeks etyki adwokatów,

IV -  dyskusję panelową.
Językiem seminarium był angielski.
Uczestnicy otrzymali skrypt zawierający m.in. ogólne informacje 

o holenderskiej adwokaturze, holenderski kodeks etyki adwokackiej, 
a także międzynarodowy kodeks etyki.

Temat seminarium, zwłaszcza w obecnym czasie, gdy podnosi się 
wiele głosów domagających się zmian niektórych zasad polskiego 
kodeksu etyki adwokackiej, był bardzo interesujący, tym bardziej 
należy żałować, że niewielu polskich adwokatów i aplikantów ad
wokackich skorzystało z możliwości poszerzenia własnej wiedzy i wy
miany poglądów. Być może przyczyną małej frekwencji była zbyt 
późna informacja o seminarium, gdyż ukazała się ona dopiero na kilka 
dni przed 10 listopada.
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