
NAZWA I ZAWÓD 

Nazwa „adwokat” pochodzi od łaci�skiego słowa advocatus, a to z kolei od 
łaci�skiego advocatio, oznaczaj�cego pro�b� o pomoc prawn�, szczególnie obron� 
s�dow�. Udzielanie owej pomocy potrzebuj�cym, zwanym klientami, ju� od 
czasów pocz�tków prawa rzymskiego kształtowało odr�bny, samodzielny i wol-
ny zawód adwokata, znany niemal wszystkim kulturom �wiata, ale w ró�nym 
stopniu w nich wykorzystywany i szanowany. Dzi�ki temu zawód adwokata 
otoczony jest szczególn� aur� kulturow� w�ród wszystkich zawodów prawni-
czych.1 

Role i nazwy przypisywane adwokatowi przez prawo rzymskie były w za-
sadzie dwojakie. Gdy jego rola ograniczała si� do wygłoszenia przemówienia 
s�dowego, nadawano mu nazw� orator, gdy za� do zast�pstwa procesowego 

                                                      
1 Olbrzymi� literatur� naukow� na ten temat usiłuje ogarnia� H. Gamos: Comprehensive Site 

to the Legal Profession. Guide to Internet Legal Resources Available in French, German, Italian 
and Spanish …, www.hg.org.  
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strony procesu – cognitor lub procurator. Ogół adwokatów praktykuj�cych od 
czasów pa�stwa pó�norzymskiego tworzył korporacj� zawodow�, wykonuj�c� 
funkcje zbli�one do współczesnej adwokatury. Wchodzili do niej advocati, iura 
periti, togati, acholastici, causidici, iura consolti – prawnicy na ró�ne sposoby 
wykorzystuj�cy znajomo�� prawa w jego zastosowaniach praktycznych.2 

Wzory zawodu adwokata, ukształtowane przez prawo rzymskie, znalazły 
uznanie zarówno w Europie, jak i za po�rednictwem jej inwazji kulturowej na 
innych kontynentach �wiata. Pomno�yły si� tak�e nazwy prawników wykonuj�-
cych role adwokackie. W �redniowiecznej Europie i pó�niej, podobnie w Polsce, 
okre�lano adwokatów nazwami, które obecnie s�: niejednoznaczne (np. defen-
sor, responsalis, interlocutor, zwolennik), myl�ce (np. procurator, nuntius, pa-
tron), pejoratywne (np. przyprawca). Z pewnych wzgl�dów, uwarunkowanych 
feudaln� struktur� społecze�stwa, w Polsce do�� długo nawet wójta, sołtysa, s�-
dziego nazywano adwokatem.3 

W prawach niemieckich landów na oznaczenie zawodu adwokata przewijały 
si� m.in. takie nazwy jak: konsultant, koncypient, or�downik. Ta ostatnia nazwa 
– or�downik – utrzymała si� do dzisiaj, jako okre�lenie zawodu adwokata, 
w jednym z kantonów szwajcarskich.4 Obok typowej roli adwokata osób fizycz-
nych, do�� wcze�nie pojawiła si� równie� rola adwokata osób prawnych. Za 
prototyp adwokata osób prawnych mo�na przyjmowa� advocati fisci – tych ad-
wokatów, których władca wybrał do obrony swego stanowiska w sprawach do-
chodów i wydatków pa�stwa. 

Osobne zadania i nazwy przypisała adwokatowi kultura prawa chrze�cija�-
skiego. Oto nazw� advocati ecclesiae oznaczano w prawie ko�cielnym patronów 
broni�cych spraw Ko�cioła. Ukształtowana przez kultur� prawa katolickiego 
nazwa advocatus diaboli – adwokat diabła, przeciwstawiana nazwie advocatus 
dei – adwokat boga, znacznie wykroczyła poza swój pierwotny sens. Obecnie 
z nazw� advocatus diaboli kojarzony jest obro�ca sprawy niesłusznej albo złej, 
mobilizuj�cy stronników sprawy słusznej albo dobrej – advocatus dei do przed-
stawiania swych najlepszych argumentów. Pierwotnie jednak, i wci�� jednak 
w procesie beatyfikacyjnym lub kanonizacyjnym, advocatus diaboli to rzecznik 
publiczny maj�cy obowi�zek zebrania i ujawnienia wszystkiego, co mogłoby 
ujemnie �wiadczy� o kandydacie na �wi�tego lub błogosławionego, wysuwanym 
przez advocatus dei. Pierwsz� beatyfikacj� przeprowadził papie� Jan XV (985–
996), ale instytucj� prawa kanonicznego advocatus dei versus advocatus diaboli 

                                                      
2 Szerzej por. np. Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, pod red. W. Wołodkiewicza, 

Warszawa 1986. 
3 Na ten i inne tematy traktuje monografia: A. Kisza, Z. Krzemi�ski, R. Łyczywek: Hi-

storia adwokatury polskiej, Warszawa 1995. 
4 Tak m.in. M. A. Nentwig: Rechtsanwälte in Karikatur und Anekdote, Köln 1988, passim; 

por. równie� przypis 34. 
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ustanowił papie� Sixtus V w 1587 roku. Cały proces beatyfikacji lub kanonizacji 
ma na celu długotrwałe, wyzbyte po�piechu, niekiedy trwaj�ce dziesi�tki, a na-
wet setki lat, nieomylne wynoszenie �wi�tych na ołtarze.5 

Wieloma oryginalnymi cechami, istotnymi dla etyki prawniczej, wyró�niał 
si� adwokat kultury common law, zwłaszcza w klasycznym, angielskim jej wy-
daniu. Angielski adwokat nazywany jest barrister od nazwy bar, czyli por�czy 
odgradzaj�cej na sali s�dowej uczestników procesu od publiczno�ci. Barrister – 
nazwy advocate, councellor u�ywane s� tam rzadziej – odgrodzony jest nie tyl-
ko od publiczno�ci, ale i od bezpo�rednich kontaktów z klientem, którego spra-
w� prowadzi. Otrzymuje on sprawy od współpracuj�cego z nim prawnika zwa-
nego solicitor, niemaj�cego uprawnienia wyst�powania przed s�dem, spełniaj�-
cego rol� po�rednika mi�dzy klientem i barristerem. Po�rednictwo to ma na celu 
wzbudzenie respektu dla norm etyki adwokata. Od lat 90. XX wieku jednak�e 
rozgraniczenie ról barristers od ról solicitors traci ju� swoje dotychczasowe 
znaczenie. Na modelu adwokata angielskiego wzorowany jest model adwokata 
ameryka�skiego (attorney at law). Adwokaci w roli: pełnomocników, zwani s� 
w Stanach Zjednoczonych councel, pełnomocników procesowych – trial councel, 
za� obro�ców z urz�du – public defender.6 

W ramach kultury prawa europejskiego, najwyra�niej w strukturach Unii Eu-
ropejskiej, rozwija si� model zawodu adwokata – euroadwokata, b�d�cy amal-
gamatem cech adwokatury jej pa�stw członkowskich, wywodz�cych si� zarów-
no z kr�gu kultury prawa stanowionego, jak i kultury common law. Według dy-
rektywy Wspólnoty Europejskiej z 22 marca 1977 roku, euroadwokatem jest 
osoba zajmuj�ca si� w swoim kraju wykonywaniem zawodu pod jedn� z nast�-
puj�cych nazw: advocate, barrister, solicitor (Anglia, Walia), avocat, advocaat, 
rechtsanwalt (Belgia), advocat (Dania), asinajaja, advokat (Finlandia), avocat 
(Francja), dikigoros (Grecja), abogado, advocat, avogada, abokatu (Hiszpania), 
advocaat (Holandia), barrister (Finlandia), avocat (Luksemburg), Rechtsanwalt 
(Austria, Niemcy), advogado (Portugalia), advocat (Szkocja), avvocato (Wło-
chy). Oczywi�cie adwokaci kolejnych krajów przyjmowanych do Unii Europej-
skiej otrzymuj� uprawnienia euroadwokatów.7 

 
 

                                                      
5 Por. R. Tokarczyk: Komparatystyka prawnicza, wyd. VII, Wyd. Zakamycze, Kraków 

2002, s. 225 i n. 
6 Ibidem, s. 224; Por. równie� G. Lewi�ski: Zasady wykonywania zawodu adwokata w An-

glii i Walii , „Palestra” 1996, nr 11–12; A. Bujacz: By� adwokatem w Ameryce, „Prawo i �ycie” 
1999, nr 7–8. 

7 Tak J. L. Woicka: Wykonywanie zawodu adwokata i radcy prawnego w krajach Unii Eu-
ropejskiej, „Unia Europejska – Miesi�cznik Informacyjny” 2000, nr 1, s. 183–187; Por. równie� 
M. Dziurnikowska: �wiat warto�ci kandydatów do zawodu adwokata, „Palestra” 1998, nr 5–6. 
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NORMY ZAWODU ADWOKATA 

Najwi�kszy wzrost atrakcyjno�ci zawodu adwokata nast�pił wraz z wielkim 
zapotrzebowaniem na usługi prawnicze w kapitalizmie. Od ko�ca XVIII wieku, 
aby nie pozbawi� go elitarnego charakteru, obwarowywany jest ró�nego rodzaju 
normami, głównie prawnymi i moralnymi. Przede wszystkim jednak prawo spre-
cyzowało wymagania kwalifikacji zawodowych adwokata, zdobywanych po-
przez odpowiednie wykształcenie prawnicze i aplikacj� adwokack�, wie�czone 
zdanymi egzaminami. Nadto, adwokaci praktykuj�cy pojedynczo dla zapewnie-
nia powodzenia własnej kancelarii powinni zaznajomi� si� z elementarnymi 
przynajmniej zasadami ekonomii. Do uprawiania tego zawodu dopuszczano 
w Polsce najpierw jedynie prawników wpisanych na list� palestry danego s�du – 
poprzedniczk� pó�niejszej, obowi�zuj�cej obecnie listy adwokackiej. Pocz�tko-
wo adwokaci uprawiali swój zawód we własnej kancelarii adwokackiej, pó�niej 
pojawiły si� dodatkowe tego mo�liwo�ci – zespół adwokacki i spółka. 

Obecnie do typowych wymaga� stawianych prawnikom nale��cym do ogółu 
adwokatów, czyli palestry, nale��: nieskazitelny charakter, posiadanie pełni praw 
publicznych, studia prawnicze, aplikacja adwokacka, wiedza wyniesiona z prak-
tyki prawniczej albo/i akademickiej. Wyró�nikiem zawodu adwokata pozostaje 
umiej�tno�� logicznego my�lenia i posługiwania si� sztuk� retoryki. W�ród po-
��danych cech adwokata wskazywane s� najcz��ciej: zdolno�ci i talent (inteli-
gencja, szybko�� reakcji, łatwo�� wysławiania si�, umiej�tno�� przekonywania 
i improwizacji); usposobienie (łatwo�� nawi�zywania kontaktów z lud�mi, prze-
biegło��, spryt, zdecydowanie, elastyczno��), cechy moralne (lojalno�� wobec 
klienta, zaanga�owanie w spraw�, sumienno��, uczciwo��, dyskrecja, odpowie-
dzialno��).8 

W typowym, normatywnym znaczeniu zawód adwokata w czasach nam 
współczesnych polega na udzielaniu klientom pomocy prawnej, szczególnie po-
przez porady prawne, sporz�dzanie opinii prawnych, wyst�powanie przed urz�-
dami i s�dami w roli przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika, obro�cy. Ad-
wokat, jako przedstawiciel ustawowy z mocy ustawy, reprezentuje pokrzywdzo-
nych małoletnich albo ubezwłasnowolnionych cz��ciowo lub całkowicie. Ad-
wokat zwany jest pełnomocnikiem, gdy działa w interesie strony procesu innej 
ni� oskar�ony, czy te� osoby nieb�d�cej stron�, np. biegłego, �wiadka zwykle, 
na podstawie pełnomocnictwa strony. Wreszcie adwokat w roli obro�cy działa 
w procesie karnym w interesie oskar�onego, pochodz�c z wyboru albo z urz�du. 

Dla etyki adwokata szczególnie skomplikowane, a przez to interesuj�ce i do-
niosłe, s� stosunki mi�dzy adwokatem jako obro�c� i oskar�onym. W �wietle 
norm prawnych s� dwa ich rodzaje. Jest to stosunek regulowany prawem cywil-
                                                      

8 Por. R. Tokarczyk: op. cit., s. 224, a tak�e liczne publikacje na łamach periodyka „Pale-
stra”. 
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nym, zwany umow� zlecenia, okre�laj�c� wynagrodzenie obro�cy za prowadzo-
n� przez niego obron� oskar�onego. Jest to równie� stosunek regulowany pra-
wem karnym, zwany stosunkiem obro�czym, charakteryzuj�cy si� nast�puj�cy-
mi cechami: 1) pełnomocnictwa; 2) samodzielno�ci obro�cy w zakresie sposo-
bów prowadzenia obrony oskar�onego; 3) działania obro�cy jedynie i wył�cznie 
na korzy�� oskar�onego; 4) mo�liwo�ci współudziału oskar�onego obok obro�-
cy w procesie obrony; 5) niewył�czenia przez aktywno�� oskar�onego aktywno-
�ci obro�cy; 6) powoływania co najwy�ej trzech obro�ców dla jednego oskar�o-
nego; 7) mo�liwo�ci obrony kilku oskar�onych przez jednego obro�c�; 8) zakre-
�lenia granic uprawnie� obro�cy granicami uprawnie� oskar�onego.9  

Status zawodowy adwokata jest na tyle doniosły, �e reguluj� go zwykle nie 
tylko ustawy pa�stwowej władzy prawodawczej, ale i normy pochodz�ce od kor-
poracji zawodowej adwokatów. O ile ustawy maj� głównie na celu okre�lenie 
wła�ciwego miejsca adwokatury w całym systemie wymiaru sprawiedliwo�ci, 
o tyle normy korporacji zawodowej adwokatów koncentruj� si� wokół zapew-
nienia niezale�no�ci adwokatów podczas wykonywania ich zada�. Najpełniej-
szym wyrazem normatywnym owej niezale�no�ci pozostaje immunitet material-
ny adwokata, gwarantuj�cy mu wolno�� słowa i pisma w granicach zada� adwo-
katury, ochron� tajemnicy zawodowej i ochron� prawn� podczas wykonywania 
obowi�zków zawodowych. Za post�powanie sprzeczne z prawem, etyk� adwo-
kack� albo obyczajow� godno�ci� zawodow� adwokaci odpowiadaj� przed s�-
dami pa�stwowymi i dyscyplinarnymi. Podobnie uregulowany jest status zawo-
dowy bardzo szybko wzrastaj�cej liczbowo grupy zawodowej asystentów adwo-
katów, naj�ci�lej powi�zanych swoimi rolami z kompetencjami adwokatów.10 

 

ASOCJACJE KULTUROWE ADWOKATA  

�aden z zawodów prawniczych nie mo�e konkurowa� z zawodem adwokata 
pod wzgl�dem bogactwa asocjacji kulturowych. Ka�da rozwini�ta kultura praw-
na przyznaje zawodowi adwokata powa�ne miejsce w najszerzej pojmowanym 
wymiarze sprawiedliwo�ci. W pozaprawnych wszak�e sferach kultury dominuje 
jednak krytyka zawodu adwokata jako (rzekomo z istoty swego charakteru) 
obarczonego niemoralno�ci�. 

„Rola adwokatów jest szczególnie trudna, poniewa� broni� złoczy�ców. Czerpi�c z tego 
dochody, niekiedy dzi�ki fortelom, trikom i nawet machlojkom, nara�aj� si� na ambiwalent-
ne opinie. Mówi si� na przykład uszczypliwie, �e to najbardziej wolny zawód na �wiecie, 
niezale�ny od niczego i nikogo, z wyj�tkiem pieni�dzy, klientów, kolegów i s�dów. Nato-

                                                      
9 Bardziej szczegółowo S. Walto�: Proces karny, Warszawa 2002, s. 190 i n.  
10 Regulacje etyki asystentów prawników, m. in. adwokatów, omówiła wnikliwie T. A. Can-

non: Ethics and Professional Responsibility for Legal Assistants, Little, Brown and Company 
1996. 
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miast zło�liwa uwaga, �e adwokaci nosz� czarne długie płaszcze dlatego, aby tych łotrów 
mo�na było, ju� z daleka pozna�, mo�e mie� zasi�g znacznie szerszy. Mo�e obejmowa� nie 
tylko inne grupy prawników przywdziewaj�cych czarne togi, ale równie� duchownych”.11 

Patronem adwokatów jest �w. Iwo (1253–1303), potomek znakomitej rodzi-
ny włoskiej, obro�ca sierot, wdów, biednych i uci�nionych. Uchodzi za kogo� 
zupełnie wyj�tkowego w�ród ogółu adwokatów. Jako konsekwentny abstynent, 
wod� zabarwiał kropl� wina podczas biesiadowania ze swym biskupem alkoho-
likiem. Jak głosi angielskoj�zyczne powiedzenie: „Był adwokatem, a nie zło-
dziejem, w co a� trudno uwierzy�”.12 Odnotowano bowiem, �e za swoje usługi 
adwokackie nie pobierał od ubogich �adnych honorariów. Z pewno�ci� nie ka-
nonizowała go �adna izba adwokacka. Kanonizowały go władze ko�cielne na 
podstawie kilku cudów, które sprawił, m.in. za to, co musiało zapewni� mu 
uznanie palestry, �e trzy razy potrafił wyrwa� skazanych spod szubienicy. We-
dług �artobliwej legendy, jest on jedynym dotychczas adwokatem, który po 
�mierci trafił do nieba, gdzie – o grozo – przyszło mu nadal rozstrzyga� spory.13 

W potocznej �wiadomo�ci społecznej wyobra�enia adwokatów odbiegaj� na 
ogół znacznie od ich oficjalnych wizerunków, tym bardziej wyobra�e� adwoka-
tów o samych sobie. Adwokaci cz�sto, ch�tnie i z dum� przypominaj�, �e nale-
��c do trzech najstarszych, najpowa�niejszych i elitarnych profesji – medycyny, 
prawa, teologii – wespół z lekarzami i duchownymi pomagaj� ludziom rozstrzy-
ga� najpowa�niejsze ich troski, zwi�zane ze zdrowiem, �yciem i �mierci�. Upew-
niaj� si� od tysi�cleci, �e ten, kto potrzebuje pomocy prawnej w trudnych spra-
wach, wcze�niej lub pó�niej zostanie klientem adwokata.14 Wysokiej samooceny 
adwokatów nie podziela jednak wi�kszo�� ludzko�ci. Przez wiele stuleci na-
gromadziły si� góry ró�nych form krytyki typowych cech praktykuj�cego adwo-
kata – najcz��ciej jako uosobienia niemoralno�ci. W�ród wielu obelg adwokat 
uto�samiany jest z upadłym aniołem, ojcem kłamstwa, biblijnym Szatanem. 
W niektórych wyobra�eniach literackich Diabeł jest Królem Adwokatów. Przy-
znali to, mimowolnie chyba, adwokaci angielscy, którzy zło�ony z nich korpus 
ochotników do walki z armi� Napoleona nazwali Gwardi� Diabła (The Devils 
Own).15 

W kulturze prawa chrze�cija�skiego advocatus dei nie zawsze z powodze-
niem zmaga si� z advocatus diaboli. Biblia, słowami apostoła Mateusza, ostrze-
ga przed lekkomy�lnym procesowaniem si� i korzystaniem z usług adwokatów: 

                                                      
11 R. Tokarczyk: op. cit., s. 225. 
12 „A lawyer and not a thief, a thing almost beyond belief”. 
13 Wykaz licznych monografii po�wi�conych �w. Iwo podaje D. Mell inkofff: The Con-

science of a Lawyer, St. Paul. Minn. 1973, s. 13, przypis 51. 
14 Słowo „klient” pochodzi od łaci�skiego słowa clinere, oznaczaj�cego opieranie si� o co�, 

dawanie oparcia.  
15 D. Mell inkoff: op. cit., s. 1. 
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„A temu, kto chce si� z tob� procesowa� i zabra� ci szat�, zostaw i płaszcz”. 
Natomiast apostoł Łukasz wyraził gorycz i pow�ci�gan� furi� Jezusa Chrystusa, 
adresowan� do wszystkich prawników: „Biada wam zakonoznawcy, �e pochwy-
cili�cie klucz poznania: sami nie weszli�cie, a tym, którzy chcieli wej��, zabroni-
li�cie!”.16 Ilekro� wyst�powano przeciwko niesprawiedliwo�ci, tylekro� adwokat 
bywał tam jedynym z kozłów ofiarnych. W kulturze common law, podczas an-
gielskiej rewolty chłopskiej z XIV wieku, przywódca chłopów Walt Tyler za��-
dał od królewskiej komisji, aby najpierw „�ci�to wszystkich adwokatów”, a na-
st�pnie wszystkich innych prawników. ��danie to przej�ł z cał� powag� sławny 
Szekspir w dramacie Henryk VI, w którym buntownik deklaruje: „Pierwsz� rze-
cz� co zrobimy, to zabijemy wszystkich adwokatów” (cz. II, akt IV). 

Emocjonalnej wrogo�ci do adwokatów towarzyszy racjonalna krytyka ich 
niemoralnego post�powania. Niemiecki autor G. P. Hönn w swym dziele Betrugs-
lexikon z 1743 roku, leksykonie typowych oszustów ró�nych zawodów, nie po-
min�ł i zawodu adwokata. Jego zdaniem adwokaci oszukuj�, gdy: klientów na-
kłaniaj� do niepotrzebnych kłótni i sporów, robi�c na nich haniebne interesy; 
przekr�caj� fakty, aby przed s�dem przeciwnika procesowego wywie�� w pole; 
instruuj� swoich klientów, aby milczeli, gdy powinni mówi� albo kłamali, gdy 
powinni mówi� prawd�; wbrew interesom klientów zniech�caj� albo zach�caj� 
ich do działania; wysoko�� honorarium uzale�niaj� od liczby paragrafów albo 
ilo�ci zu�ytego papieru; biednych bezprawnie rzucaj� na kolana; zawieraj� z kli-
entami zakazane układy; swoje winy i niepowodzenia zwalaj� na s�dziego.17 

Adwokaci, w przeciwie�stwie do dyktatorów, na ogół z wyrozumiało�ci� i dy-
stansem przyjmuj� krytyk� swej pracy, nawet przesadn�. Niekiedy nawet decy-
duj� si� na samokrytyk�, co powinno by� domen� moralno�ci adwokata. Sami 
te� potrafi� posługiwa� si� krytyk�, poniewa� ci�ty j�zyk, ironia, dowcip i hu-
mor uchodz� za skuteczn� bro� w ich procesowych i pozaprocesowych szer-
mierkach słownych. Dzi�ki swojemu przysłowiowemu sprytowi, nie znaj� tak 
małej sprawy, z której nie potrafiliby sprokurowa� powa�nego procesu. Z nad-
zwyczajn� sprawno�ci� poruszaj� si� w d�ungli przepisów prawnych, nie zaw-
sze nawet zadaj�c sobie trud wnikliwego ich poznania. Jak zauwa�ał jeden ze 
znanych adwokatów ameryka�skich, adwokaci nale�� do tej jedynej grupy ludzi, 
w której nieznajomo�� prawa nie jest karana, lecz przeciwnie – wynagradzana. 
Według niech�tnych adwokatom opinii, nowe przepisy stwarzaj� im nowe mo�-
liwo�ci oszukiwania klientów. Nie ma bowiem takiego przepisu prawnego, 
w którym adwokat nie potrafiłby znale�� jakiej� luki. Znany ze swej gadatliwo-
�ci, długotrwałej, uporczywej i płynnej, adwokat „paple” bardziej po to, aby 
                                                      

16 Nowy Testament i Psalmy, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1979. 
17 W krytyce niemoralnych zachowa� adwokatów, sformułowanej przez A. F. Modrzewskie-

go, powtarzaj� si� podobne zarzuty. Sofizmaty i sztuczki adwokackie nazywał on „łapaczkami”. 
Por. A. Kisza, Z. Krzemi�ski, R. Łyczywek: op. cit., s. 39. 
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zrobi� wra�enie na kliencie i publiczno�ci, ni� na s�dziach. W oczekiwaniach 
s�dziów adwokat powinien przemawia� przede wszystkim do rzeczy. 

Wyst�powanie adwokata jako obro�cy w procesach karnych jest najbardziej 
znan�, ocenian� i utrwalan� w kulturach jego rol�. Zwłaszcza proces karny 
w kulturze common law stwarza adwokatowi wielkie mo�liwo�ci widowiskowe-
go uprawiania patetycznej retoryki, w sposób, którego mógłby mu pozazdro�ci� 
sam Protagoras. Podczas samego procesu główne dylematy moralne adwokata 
polegaj� na sprzeczno�ciach mi�dzy jego obowi�zkiem lojalno�ci wobec intere-
sów klienta a ograniczeniami, które na niego nakładaj� interesy publiczne, sys-
temu wymiaru sprawiedliwo�ci i stron trzecich. Ale jeszcze przed ewentualnym 
wszcz�ciem procesu s�dowego na adwokacie ci��y odpowiedzialna moralnie 
rola oceny szans wygrania sprawy i uczciwego poinformowania o tym klienta.18 
Tutaj mo�e objawia� si� sprzeczno�� interesów adwokata z interesami klienta, 
tylko bowiem podj�cie sprawy zapewnia adwokatowi honorarium. Podj�cie jed-
nak sprawy bez nadziei jej wygrania obna�a niekompetencj� adwokata. W os-
tatnich latach pragmatyczne, a nie cyniczne, regulacje zb�dnych procesów s�-
dowych przyczyniły si� walnie do rozwoju pozas�dowych form rozstrzygania 
sporów, bez konieczno�ci udziału w nich adwokata. 

Sposoby rozstrzygania sprzeczno�ci interesów, w które nierzadko uwikłany 
jest adwokat, mog� kreowa� go na altruistycznego d�entelmena promuj�cego 
sprawiedliwo�� albo kogo� przypominaj�cego egoistycznego biznesmena. Klu-
czem do przezwyci��ania owego dylematu pozostaj� wysokie kwalifikacje za-
wodowe i dobra reputacja moralna adwokata. Tylko wówczas mo�e on podej-
mowa� najpowa�niejsze sprawy i, działaj�c w zgodzie z oczekiwaniami wymia-
ru sprawiedliwo�ci, otrzymywa� za nie najlepsze honoraria. Wysokie honoraria, 
funduj�ce jego dostatek materialny, zapewniaj� mu niezale�no�� umo�liwiaj�c� 
wzgl�d na własne kompetencje. Adwokat mo�e wi�c harmonizowa� interesy 
klienta, wymiaru sprawiedliwo�ci i własne. W idealnym stanie rzeczy, poprzez 
promowanie interesów klienta i wymiaru sprawiedliwo�ci, adwokat promuje 
równie� swoje własne interesy. Rzeczywisto�� jednak zwykle odbiega od ide-
ałów, tote� sprzeczno�ci interesów nale�� do najcz�stszych i najtrudniejszych 
problemów etyki adwokata.19 

Krytyka zawodu adwokata i skargi na jego niemoralne zachowania przybie-
raj� tak bardzo ró�norodne formy, �e trudno byłoby je wszystkie ogarn��. Prze-
wija si� przez nie wszak�e główny i brutalny zarzut – adwokaci s� oboj�tni na 
prawd�, w etycznych i legalistycznych deklaracjach przyjmowan� przecie� za 
fundament wymiaru sprawiedliwo�ci. W najbardziej dosadnych sformułowa-

                                                      
18 W kulturze common law rola ta nazywana jest screening function. 
19 Pisze na ten temat interesuj�co H. J. M. Boukema: Judging, Zwolle – Holland 1980, 

s. 44 i n.  
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niach adwokaci to sprzedajni kłamcy. Dla sprzedajnego adwokata nierzadko nie 
ma jednej prawdy nawet w jednej sprawie, gdy� wiedziony pogoni� za najwy�-
szym honorarium prawd� traktuje instrumentalnie, zale�nie od przebiegu proce-
su. Prawda, jak w znanych powiedzeniach, od adwokata odbija si� jak groch od 
�ciany, spływa po nim jak po kaczce, najzwyczajniej ma j� w nosie. To głównie 
z powodu niemoralno�ci adwokatów nigdy nie jest pewne na padole ziemskiego 
wymiaru sprawiedliwo�ci, jak jest rzekomo w niebie, �e je�eli znacie prawd�, to 
zgodnie z zapewnieniem Jana apostoła „prawda was wyswobodzi” (Jan, 8:32).20 

Podstawowy zarzut oboj�tno�ci adwokatów na prawd� ł�czy si� z pot�pia-
niem ich za pot�gowanie zła, niesłuszno�ci, niesprawiedliwo�ci. Według tego 
zarzutu nie czyni� tego bynajmniej z emocjonalnej ignorancji, lecz chłodnego 
wyrachowania. Stare angielskie przysłowie mówi: „Tak zimny jak miłosierdzie 
w sercu adwokata”. J�zyk adwokata to nie tylko j�zyk człowieka „z niewypa-
rzon� g�b�”, lecz równie� „j �zyk sprzedajny”, „j�zyk sprostytuowany”, „gorszy 
ni� nagabywanie kurwy”. Talent do sprzedawania swoich usług za odpowiedni� 
cen�, bez powoływania si� na etyk�, jest stałym w�tkiem ataków na adwokatów, 
którzy „uprawiaj� prostytucj� intelektualn�”, „oszustwa w todze”, „fałsze za gwi-
ne�”. Według Johna Stuarta Milla, adwokat zawsze jest gotów „swym j�zykiem 
pokrzy�owa� sprawiedliwo��”. Zatruty grzechem chciwo�ci adwokat to niemo-
ralny i nielojalny wobec klienta osobnik, bez skrupułów staj�cy po stronie, która 
płaci wi�cej. „Pi�� gwinei robi dzisiaj z człowieka przest�pc�, dziesi�� jutro t� 
plam� z niego zmywa”.21 

W �wietle gorzkich tyrad Jeremiasza Benthama palestra jest tak zorganizo-
wana, aby mogła skutecznie przeciwstawia� si� udoskonalaniu prawa, poniewa� 
utrudniałoby to adwokatom „tuczenie si�” na jego brakach, bł�dach i niedosko-
nało�ciach. Adwokat �yje w znacznym stopniu z niedoskonało�ci prawa i ze 
sztuki manipulowania nim. Interesowno�� przenika równie� regulacje etyki ad-
wokata maj�cej swe �ródło w gremiach adwokackich. Filozof – adwokat Feliks 
Cohen wyra�ał to tak: „pozostaje faktem, �e etyka prawnicza koncentruje si� na 
zagadnieniu, jak zabezpieczy� wi�kszy dochód dla adwokatów”.22 Adwokaci 
pod�egaj� naiwnych do procesów, prokuruj� procesy, niemiłosiernie je kompli-
kuj� i przedłu�aj�, aby wymusi� jak najwy�sze honorarium. Adwokaci stron 
tylko pozornie pozostaj� w opozycji do siebie. Faktycznie zmawiaj� si� ze sob�, 
a niekiedy nawet i s�dzi�, dla ograbienia klientów. Mówi� i pisz� j�zykiem, 
którego klienci nie rozumiej�, tuszuj�c sobie nawzajem bł�dy. Pozostaj� 
w ci�głym, niemoralnym spisku, aby realizowa� swoje korporacyjne interesy, 
a sprawiedliwo�� niech diabli wezm�. 

                                                      
20 Por. przypis 15. 
21 Cyt. za D. Melinkoff: op. cit., s. 12 i n. 
22 F. Cohen: The Legal Conscience, Ed. L. Cohen 1960, s. 18. 



Roman Tokarczyk 234

Dla wielu krytyków ju� nawet samo okre�lenie „adwokat” przesycone jest tak 
wielkim złem, �e nale�ałoby zupełnie z niego zrezygnowa�. Ale mno�� si� rów-
nie� obra�liwe okre�lenia adwokata w rodzaju: „cwaniak”, „adwokacina”, „pok�t-
ny adwokacina”, „papuga”, „kompan pieniaczy”, „s�p od nieszcz���”. Adwoka-
tom przypisywane jest w�tpliwe przodownictwo w�ród wszystkich prawników 
w zakresie samowoli, arogancji, zarozumiało�ci, oschło�ci i formalistycznego 
ogl�du �wiata. Negowane jest nazywanie ich zarobków honorariami, w czym ad-
wokaci upatruj� jeden z powodów swej dumy zawodowej, gdy� nasuwa to skoja-
rzenia ich zawodów z zawodami nauki, kultury i sztuki. Namno�yło si� wiele 
ci�tych anegdot pi�tnuj�cych adwokackie zarobki, motywowane głównie chciwo-
�ci� – si�ganiem do cudzej, klienta kieszeni. W tym �wietle zrozumiała jest ame-
ryka�ska anegdota: „Zima była tak bardzo mro�na, �e mo�na było spotka� adwo-
kata z r�kami we własnej kieszeni”.23 

Nale�y mie� na uwadze, �e krytyka adwokata za jego domniemywan� chci-
w� oboj�tno�� wobec prawdy jest cz�sto zakorzeniona w niewła�ciwym wy-
obra�eniu misji adwokata. Nie działa on bowiem po to, aby szerzy� słowo praw-
dy a� po kra�ce �wiata, ale po to, aby próbowa� urzeczywistnia� swoim kli-
entom deklarowan� zasad� równo�ci wobec prawa w ich sprawach. To s�dzia 
głównie powinien baczy�, �eby prawda nie opuszczała sali s�dowej, zwodzona 
stronniczo�ci� roli zarówno zawodu oskar�yciela, jak i zawodu obro�cy. Rola 
obro�cy polega na przedstawieniu oskar�onego w mo�liwie najkorzystniejszy 
sposób, tote� niekiedy granica mi�dzy niejednoznaczn� moralnie interpretacj� 
faktów sprawy a wła�ciwym moralnie reprezentowaniem klienta mo�e by� mgli-
sta. Zawodowa stronniczo�� adwokata – jest on przecie� obro�c� strony procesu 
– nie musi przeszkadza� mu w zapobieganiu wytaczania niepotrzebnych proce-
sów albo zach�cania swego klienta do pogodzenia si� z przeciwnikiem. Moral-
ny, a wi�c uczciwy adwokat ch�tnie podpowie swemu klientowi star� prawd�, �e 
nawet „niesłuszny wyrok jest cz�sto rozs�dniejszy ni� długi proces”. 

Konfrontuj�c ró�ne opinie o zawodzie adwokata, nie mo�na nie zauwa�a�, 
�e adwokatowi trudno by� wył�cznie miłym i słodkim moralist�. Jego zawód 
opiera si� na potwierdzanym długotrwało�ci� przekonaniu, �e jest potrzebny, 
przeto klienci nie przychodz� do niego jedynie dla zabicia czasu. Człowiek bo-
rykaj�cy si� z kłopotami prawnymi znajduje w adwokacie ten kompetentny hart 
ducha, którego mu samemu brak. Zawód adwokata pozostaje cz�sto w kr�gu 
tego rodzaju spraw, na które absoluty moralne nie zawsze znajduj� odpowiedzi. 
Adwokatowi przychodzi zmaga� si� nie tylko z problemami intelektu, ale 
i sumienia. Jest to szacowna profesja, nawet niekiedy wspaniała, której człon-

                                                      
23 A oto dwie jeszcze bardziej dosadne ameryka�skie anegdoty na temat chciwo�ci adwoka-

tów: „Dlaczego rekiny nie atakuj� adwokatów? Przez zawodow� uprzejmo��”; „Jaka jest ró�nica 
mi�dzy adwokatem a wampirem? Wampir ssie krew tylko w nocy”. 
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kowie �wiadomie zeszli z wie�y słoniowej, aby obraca� si� w�ród ludzi. Dobry 
adwokat potrafi dzieli� z lud�mi – klientami i najlepsze, i najgorsze chwile. Po-
trafi to czyni� nawet je�li nie jest ulubie�cem władzy. Dobry adwokat bowiem, 
to adwokat niezale�ny od nacisków władzy, niepopularny w�ród tych, którzy 
uwa�aj� demokracj� za co� niewydajnego, a niezale�no�� od władzy za jej nie-
wygod�. Misja adwokata jest misj� �ywotn� dla ka�dego społecze�stwa demo-
kratycznego, które chciałoby takim pozostawa�. 

 

REGULACJE KRAJOWE 

Ze wzgl�du na zasi�g terytorialny regulacje etyki adwokata mo�na podzieli� 
na trzy grupy: krajowe, grup krajów i globalne. Obecnie ju� wi�kszo�� rozwini�-
tych krajów �wiata posiada regulacje etyki adwokata. Odznaczaj� si� one na 
ogół du�ym podobie�stwem tre�ci i formy, tote� tutaj wystarczy wspomnie� je-
dynie o tych, które wyró�niaj� si� pewnymi cechami oryginalnymi. W szczegól-
no�ci s� to regulacje: ameryka�skie, włoskie, rosyjskie, białoruskie i polskie. 
Regulacj� dla grupy krajów s� normy etyki adwokata, obowi�zuj�ce w pa�-
stwach Unii Europejskiej. Zasi�g globalny maj� natomiast regulacje Mi�dzyna-
rodowego Stowarzyszenia Adwokatów (International Bar Association). 

W zakresie krajowych regulacji etyki adwokata niekwestionowane przodo-
wnictwo nale�y do Stowarzyszenia Adwokatów Ameryka�skich (American Bar 
Association). Na szczeblu stanowym ABA tego rodzaju regulacje dla stanu Ala-
bama ustanowiono ju� w 1887 roku. Z kolei na szczeblu federalnym ABA, 
a wi�c obejmuj�cym ogół adwokatów ameryka�skich, pierwsz� tak� regulacj� 
były Canons of Professional Ethics z 1908 roku. W 1970 roku Canons zostały 
zast�pione przez Model Code of Professional Responsibility, a ten z kolei zmie-
niony został w 1983 roku przez Model Rules of Professional Conduct. Dla stanu 
Kalifornia i stanu Nowy Jork władze ABA tych stanów ustanowiły własne Rules 
of Professional Conduct, wł�czaj�c do nich niektóre normy Model Rules. Ze 
wzgl�du na modelowy jedynie, a nie obligatoryjny charakter federalnych Model 
Rules władze ABA niemal�e ka�dego stanu poczyniły w nich stosowne zmiany, 
polegaj�ce na dostosowaniu ich do lokalnych warunków. Nale�y zaznaczy�, �e 
wszystkie te regulacje etyki adwokatów ameryka�skich były wielokrotnie nowe-
lizowane.24 

Wspomniane regulacje ABA wywarły najwi�kszy wpływ na kształtowanie 
si� przedmiotu etyki prawniczej w Stanach Zjednoczonych – w sensie zarówno 
zespołów norm obowi�zuj�cych praktykuj�cych prawników, jak i programów 
edukacji prawniczej. Regulacje te współistniej� wszak�e z innymi regulacjami 

                                                      
24 Na ten temat por. wznawian� prac� S. Gil lers, R. D. Simon Jr.: Regulation of Lawyers: 

Statutes and Standards, Little, Brown and Company 1989. 
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etyki zawodowej, adresowanymi do wszystkich prawników ameryka�skich albo 
tylko wyspecjalizowanych ich grup, w szczególno�ci adwokatów. Do prokurato-
rów i adwokatów prowadz�cych sprawy karne adresowane s� ABA Standards for 
Criminal Justice. The Prosecution and Defense Functions, opracowywane w la-
tach 1964–1980.25 W 1982 roku The Commission on Professional Responsibility 
of the Roscoe Pound – American Trial Lawyers Foundation ustanowiła The 
American Lawyer’s Code of Conduct, adresowany głównie do adwokatów, rad-
ców prawnych i prawników rz�dowych (government lawyers), czyli prokurato-
rów i urz�dników słu�b publicznych.26 

Ameryka�skie regulacje etyki adwokata podkre�laj� odr�bne znaczenie nie 
tylko spraw karnych, ale i spraw rodzinnych. Dla rozstrzygania kwestii etycz-
nych prawników – mediatorów w sprawach rodzinnych ABA ustanowiła w 1984 
roku Standards of Practice for Lawyer Mediators in Family Disputes.27 Nato-
miast New York State Trial Lawyers Association w 1975 roku aprobowało po-
dobne regulacje w sprawach mał�e�skich – Code of Professional Responsibility 
for Matrimonial Lawyers – stosowane przez prawników rodzinnych w wielu sta-
nach.28 W latach 1984–1986 ABA Commission on Professionalism wprowadza-
ła w �ycie Creeds of Courtesy and Professionalism, adresowane do szkół prawa, 
praktykuj�cych adwokatów i ich stowarzysze�, s�dziów i ogółu prawników 
ameryka�skich.29 Liczne normy i zasady etyki prawniczej, szczególnie etyki ad-
wokata, rozsiane s� w ameryka�skim federalnym prawie dowodowym oraz re-
gulacjach kolizji prawnych, poufno�ci, dyskwalifikacji i sankcjonowania praw-
ników.30 O niektórych regulacjach, dotycz�cych równie� adwokatów ameryka�-
skich, wspominali�my podczas omawiania etyki s�dziów ameryka�skich.  

Ameryka�skie regulacje etyki prawniczej, szczególnie etyki adwokatów, 
oparte na nich orzecznictwo s�dów pa�stwowych i dyscyplinarnych oraz próbu-
j�ca ogarn�� je doktryna rozwin�ły si� tak bardzo, �e trudno jest to wszystko 
pozna� i zinterpretowa�. Poprzestaj�c na wzmiankach o tym, co w tym wszyst-
kim najbardziej istotne, nie sposób nie zauwa�y�, �e ameryka�skie koncepcje 
etyki adwokata – podobnie jak innych zawodów prawniczych, ale w znacznie 
mniejszym zakresie i stopniu – zachowuj� zarówno prymat pierwsze�stwa 
w czasie, jak i najwy�szego poziomu jako�ci regulacyjnej, wzmacnianej odpo-
wiedzialnym ich traktowaniem w praktyce. Z tych to bardzo istotnych wzgl�dów 
ameryka�skie regulacje etyki adwokata stanowi� wzór, a przynajmniej nader 
powa�ny punkt odniesienia, dla analogicznych regulacji w innych krajach. 

                                                      
25 American Bar Association Standards for Criminal Justice, Little, Brown and Company 1980. 
26 Tekst por. S. Gil lers, R. D. Simon: op. cit., s. 232–361. 
27 Ibidem, s. 387–392. 
28 Ibidem, s. 393–396. 
29 Ibidem, s. 407–416. 
30 Ibidem, s. 419–459. 
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Kodeks etyczny dla adwokatów włoskich uchwaliła włoska Naczelna Rada 
Adwokacka w 1997 roku. Z pó�niejszymi zmianami jest to Kodeks bardzo ob-
szerny i szczegółowy, zło�ony z 60 rozwini�tych artykułów, poprzedzonych 
Preambuł� podkre�laj�c� „pełn� wolno��, autonomi� i niezale�no��” wykony-
wanego w ramach prawa zawodu adwokata. Zasady ogólne i wiele artykułów 
Kodeksu sformułowano w formie obowi�zku (np. uczciwo�ci, godno�ci, dobrych 
obyczajów, rzetelno�ci, staranno�ci, tajemnicy zawodowej, kompetencji, praw-
domówno�ci, obowi�zkowo�ci), a tak�e w formie zakazów (np. niemoralnego 
pozyskiwania klientów, słownictwa, praktykowania, stosunku do kolegów, usta-
lania wysoko�ci wynagrodze�). Mo�liwy zarzut zbytniej kazuistyki Kodeksu 
łagodzi �cisłe powi�zanie w jego tre�ci tego, co etyczne z tym, co legalne, szcze-
gólnie w poszczególnych fazach typowego procesu s�dowego, zwłaszcza proce-
su karnego. Owo powi�zanie nadaje mu cechy do�� oryginalnej i pragmatycznej 
regulacji etyki adwokata.31 

Zwraca uwag� znaczne zainteresowanie regulacj� etyki adwokata palestry 
rosyjskiej. Jeszcze w okresie istnienia ZSRR, w 1974 roku, adwokaci litewscy 
zdołali uchwali� Kodeks etyki adwokata, podobnie jak w 1985 roku adwokaci 
z Mi�ska – Zasady etyki i godno�ci zawodu adwokata. 

W pozostałych cz��ciach ogromnego imperium sowieckiego, a� do jego upad-
ku w 1991 roku, obowi�zywał tylko jeden kodeks etyczny (okre�laj�c to nieco 
uszczypliwie) – kodeks moralny budowniczych komunizmu. Po uchwaleniu 
w Rosji w 1992 roku ustawy o adwokaturze, o�ywiła si� tam dyskusja nad potrze-
b� regulacji etyki adwokata. W dyskusji tej prym wiódł Michaił Barszczewski, 
znany adwokat moskiewski. Opracował on bardzo szczegółowy projekt etyki ad-
wokata, uwzgl�dniaj�cy najlepsze wzory znane w �wiecie, szczególnie ameryka�-
skie i podobne do nich kanadyjskie. Według autora tego projektu, zasady i kanony 
(prawiła) etyki adwokata rosyjskiego powinny koncentrowa� si� wokół trzech 
kluczowych warto�ci: godno�ci (czestnost), kompetencji (kompietentnost) i jako�ci 
pomocy prawnej (kacziestwo juridiczeskoj pomoszci).32 Na Białorusi natomiast 
etyka adwokata została uregulowana autorytarnym rozporz�dzeniem Ministra 
Sprawiedliwo�ci Białorusi z 21 czerwca 2001 roku – Ob utwier�alienii prawił 
profiesjonalnoj etiki adwokata, przyj�tym uchwał� nr 20 Prezydium Republika�-
skiego Kolegium Adwokatów z 14 czerwca 2001 roku. Trzeba przyzna� jednak, 
�e same tre�ci tej regulacji, w ich deklaracjach, nie odbiegaj� od wzorów analo-
gicznych regulacji znanych w pa�stwach liberalnych.33 

                                                      
31 Kodeks ten, w tłumaczeniu na j�zyk polski, opublikowała „Palestra” 2001, nr 11–12; por. 

te� Wytyczne Szwajcarskiego Zwi�zku Adwokatów do Kodeksu Obowi�zków Kantonalnych Zwi�z-
ków Adwokackich, „Palestra” 1995, nr 5–6. 

32 Tekst projektu opublikował M. Barszczewskij: Adwokatskaja etika, Moskwa 2001, 
s. 174–232. 

33 Tekst na stronie Internetu: www.expertcentre.com.by  
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Pocz�tki zainteresowania regulacj� etyki adwokata w Polsce datowane s� na 
1886 rok. Wówczas to adwokat Adolf Suligowski opracował kwestionariusz 
zło�ony ze 104 pyta�, dotycz�cych potrzeby ustanowienia etyki obro�ców. Od-
powiedzi na kwestionariusz, zaw��aj�cy zakres podmiotowy etyki adwokata 
jedynie do tych, którzy podejmuj� obron� w sprawach karnych, były nader roz-
bie�ne. A� do lat 60. XX wieku w�ród palestry polskiej przewa�ało przekonanie, 
�e uchwały samorz�dowych organów adwokatury i orzecznictwo dyscyplinarne 
jej komisji dyscyplinarnych s� wystarczaj�cym substytutem odr�bnych regulacji 
etyki adwokata. 

Przekonania tego nie podzielała jednak Naczelna Rada Adwokacka, która 
w 1958 roku powołała komisj� do opracowania projektu etyki adwokata. Po 
kilku latach publicznej dyskusji �rodowiska adwokatów polskich, w 1961 roku 
Naczelna Rada Adwokacka uchwaliła Zbiór zasad etyki adwokackiej i godno�ci 
zawodu, kilkakrotnie nowelizowany, zawieraj�cy podtytuł Kodeks etyki adwo-
kackiej. Obowi�zuj�ca obecnie wersja Kodeksu, uchwalona przez Naczeln� Ra-
d� Adwokack� 10 pa�dziernika 1998 roku, składa si� z 68 paragrafów podzielo-
nych na sze�� rozdziałów, zatytułowanych: I. Przepisy ogólne; II. Wykonywanie 
zawodu; III. Stosunek do s�du i innych organów, przed którymi wyst�puje adwo-
kat; IV. Stosunek do kolegów; V. Stosunek do klientów; VI. Praca w samorz�-
dzie. Stosunek do władz adwokatury. 

Zbiór – podobnie jak inne regulacje etyki – nie mo�e ogarn�� całej, przebo-
gatej, �ywej i do pewnego stopnia zmiennej problematyki dotycz�cej moralno�ci 
zawodu adwokata. Jako zbiór jedynie ogólnych wskazówek moralnego post�-
powania adwokata powinien by� uzupełniany odpowiednimi uchwałami władz 
samorz�du adwokackiego, orzecznictwem dyscyplinarnym, normami etykiety 
�rodowisk wymiaru sprawiedliwo�ci, regulacjami etyki adwokata o zasi�gu mi�-
dzynarodowym i unormowaniami prawnymi. Dla tzw. euroadwokatów, czyli 
adwokatów uprawiaj�cych swój zawód w pa�stwach Unii Europejskiej, szcze-
gólne znaczenie posiadaj� regulacje Rady Palestr Unii Europejskiej, jako Con-
sultative Committee of the Bars and Law Societies of the European Community 
(w skrócie CCBE). Obowi�zuj�c� obecnie regulacj� w tym wzgl�dzie jest Ko-
deks etyki adwokatów Unii Europejskiej, uchwalony podczas Sesji Plenarnej 
CCBE w dniu 28 pa�dziernika 1988 roku, ze zmianami w 1998 i 2002 roku. 
Zbiór jest zharmonizowany z Kodeksem na zasadzie wzajemno�ci: adwokaci 
zagraniczni praktykuj�cy w Polsce powinni przestrzega� norm Zbioru, adwokaci 
polscy praktykuj�cy za granic� powinni przestrzega� norm Kodeksu.34 

Zbiór podkre�la obowi�zek adwokata legalnego, moralnego i godnego wy-
konywania zawodu, rozszerzany na jego działalno�� pozazawodow� i �ycie 

                                                      
34 Kodeks etyki adwokatów Unii Europejskiej został opublikowany m. in. przez periodyk ad-

wokatów polskich – „Palestra” 2003, nr 3–4. 
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prywatne. W tych granicach adwokat mo�e korzysta� z pełnej swobody i nie-
zale�no�ci35 w czasie wykonywania czynno�ci zawodowych. Owa pełna swobo-
da i niezale�no�� adwokata przejawia si� głównie poprzez wolno�� słowa. Po-
winna by� jednak pow�ci�gana wzgl�dami rzeczowo�ci i umiaru oraz jednocze-
�nie chroniona zasad� tajemnicy zawodowej. Oczywi�cie, najwa�niejszym ce-
lem wszystkich norm etyki adwokata jest jego lojalno�� wobec interesów klien-
ta. Odmiennie ni� inne bardziej liberalne regulacje, Zbiór odró�nia reklam� od 
obiektywnej informacji i utrzymuje zakaz reklamy w obawie przed nadmiern� 
komercjalizacj� i obni�eniem presti�u zawodu adwokata. Literatura przedmiotu 
etyki adwokata podkre�la wielostronne znaczenie Zbioru – wychowawcze, kole-
�e�skie, społeczne. 

 

REGULACJE UNII EUROPEJSKIEJ 

Regulacje moralnego post�powania zawodowego, obowi�zuj�ce adwokatów, 
s� usytuowane w trzech zakresach – krajowym, grupy krajów, globalnym. Regu-
lacje obowi�zuj�ce członków palestr pa�stw nale��cych do Unii Europejskiej 
(drugi zakres) zostały zainicjowane przez Rad� Palestr Wspólnot Europejskich 
(CCBE) Deklaracj� z Perugii, przyj�t� w 1977 roku. Deklaracja, w duchu uni-
fikacji europejskiej, była czym� w rodzaju prototypu kodeksu etyki adwokata 
palestr europejskich. Podobnie jak wcze�niejsze tego rodzaju regulacje krajowe 
i globalne, okre�lała zasady etyki adwokata i precyzowała rol� adwokata 
w społecze�stwie. Odmiennie od wcze�niejszych regulacji, podkre�lała znacze-
nie harmonizowania zasad etyki adwokata palestr krajowych ze wzgl�du na 
poszukiwanie w nich tre�ci wspólnych i łagodzenie normami kolizyjnymi tre�ci 
rozbie�nych, zwanych podwójn� deontologi�. 

Bardziej dojrzały wyraz przybrały regulacje przyj�te przez CCBE 28 pa�-
dziernika 1998 roku w Strasburgu jako Code of Conduct for Lawyers in the Eu-
ropean Community – Kodeks post�powania prawników we Wspólnocie Europej-
skiej. Code, przetłumaczony na j�zyki urz�dowe wszystkich krajów Wspólnoty 
Europejskiej. Pretendował on do pełnej regulacji etyki adwokata, wykraczaj�cej 
poza granice jednego pa�stwa, ale wykonywanej na obszarze Wspólnoty Euro-
pejskiej. Aprobowany przez wi�kszo�� europejskich palestr krajowych, został 
w ró�ny sposób wł�czony do regulacji kilkunastu z nich. Sposoby tego wł�cze-
nia były nast�puj�ce: przyj�cie Code w cało�ci, zamiast dotychczasowej regula-
cji krajowej (np. Irlandia); dostosowanie dotychczasowej regulacji krajowej do 
regulacji europejskiej (np. Wielka Brytania); równoległe obowi�zywanie regula-
cji krajowej z regulacj� europejsk� (np. Belgia, Dania, Holandia, Portugalia); 
                                                      

35 Zbiór posługuje si� zamiennie okre�leniami „niezale�no��” i „niezawisło��”. Odbiega to 
wi�c od utrwalonej tradycji polskiego pi�miennictwa prawniczego, rezerwuj�cego okre�lenie 
„niezawisło��” dla etyki s�dziego. 
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pozostawienie decyzji co do zakresu i trybu dostosowania regulacji europejskiej 
lokalnym strukturom organizacyjnym adwokatów (np. Grecja, Francja, Wło-
chy).36 

Code składał si� z pi�ciu grup norm. Uwagi wst�pne wskazywały miejsce 
adwokata w społecze�stwie, okre�lały przedmiot, cel, sens i zakres regulacji 
zawodu adwokata, definiowały wyra�enia „pa�stwo pochodzenia”, „pa�stwo 
przyjmuj�ce”. Grupa norm Zasady ogólne wskazywała na niezale�no��, zaufa-
nie, godno��, tajemnic� zawodow�, poszanowanie regulacji innych palestr jako 
warto�ci etyki adwokata słu��ce interesom klienta, jednocze�nie zakazuj�c dzia-
ła� z nimi sprzecznych, zwłaszcza reklamy osobistej. W grupie norm Zachowa-
nie wobec klienta znalazły si� m. in. normy etyczne: porz�dku i ko�ca zlecenia, 
konfliktu interesów, zakazu porozumie� quota litis, rozliczenia honorarium, pie-
ni�dzy klienta, ubezpiecze� od skutków odpowiedzialno�ci cywilnej z racji wy-
konywanego zawodu. Zachowanie przed s�dami – jako kolejna grupa norm – 
zobowi�zuje adwokatów do: przestrzegania procedur s�dowych, zachowywania 
równych szans w procesie, poszanowania s�du, nieudzielania s�dowi niepraw-
dziwych lub mylnych informacji. Wreszcie ostatnia grupa norm Zachowanie 
wobec kolegów – adwokatów regulowała sprawy zwi�zane z kole�e�sko�ci�, 
współprac�, szkoleniem adwokatów i sposobami łagodzenia sporów pomi�dzy 
adwokatami z ró�nych pa�stw członkowskich Wspólnoty Europejskiej.37 

Regulacja ze Strasburga była dwukrotnie nowelizowana, w 1998 i 2002 ro-
ku. Obowi�zuje obecnie w Polsce pod tytułem Kodeks etyki adwokatów Unii 
Europejskiej albo Kodeks deontologiczny adwokatów Unii Europejskiej.38 W Ko-
deksie odniesienia do Wspólnoty Europejskiej zast�piono odniesieniami do Unii 
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

„Post�puj�ca integracja w ramach Unii Europejskiej oraz europejskiego Obszaru Gospo-
darczego oraz rosn�ca cz�stotliwo�� transgranicznych działa� adwokatów w ramach EOG 
sprawiły, i� stało si� konieczne, w interesie publicznym, opracowanie jednolitych reguł, 
którym b�d� podlega� wszyscy adwokaci EOG, bez wzgl�du na przynale�no�� do palestr 
krajowych, w przypadku praktykowania przez nich poza granicami” (Kodeks, 1.31.)  

Regulacje Kodeksu obowi�zuj� zarówno adwokatów pa�stw nale��cych do 
Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i adwokatów 
pa�stw–obserwatorów, w tym Polski, do czasu ich wst�pienia do Unii Europej-

                                                      
36 Por. M. Bukała: Reguły stanu adwokackiego Wspólnoty Europejskiej, „Palestra” 1994, 

nr 5–6. Autorka posłu�yła si� niezbyt wiernym tłumaczeniem Code of Conduct for Lawyers in the 
European Community jako Reguły stanu adwokackiego Wspólnoty Europejskiej. 

37 Tre�� Code of Conduct for Lawyers in the European Community, pod tytułem przytoczo-
nym w przypisie 39, został opublikowany w czasopi�mie „Palestra” 1994, nr 5–6, s. 112–121. 

38 Por. Ł. Bohdan: Usługi prawnicze w Unii Europejskiej, Wyd. Zakamycze, Kraków 2000, 
s. 235–258; „Palestra” 2003, nr 3–4. 
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skiej.39 Poniewa� wspomniani tutaj adwokaci podlegaj� zarówno regulacjom 
krajowym, jak i europejskim, celem ustanowienia Kodeksu jest złagodzenie 
trudno�ci wynikaj�cych ze stosowania „zasad podwójnej deontologii”. 

Organizacje zrzeszone w CCBE pragn�, aby obowi�zywanie Kodeksu prze-
jawiało si� jako: 1) wyraz porozumienia wszystkich palestr Unii Europejskiej 
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 2) regulacja uzgodniona z procedu-
rami krajowymi i/lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie dzia-
łalno�ci transgranicznej adwokatów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego; 3) podstawa ka�dorazowej zmiany krajowych regulacji etyki 
adwokata w celu stopniowej harmonizacji, a� po pełn� ich unifikacj�. Normy 
kodeksu usystematyzowano w pi�ciu grupach. Preambuła; Zasady ogólne; Sto-
sunek do klientów; Stosunek do s�dów; Stosunek do kolegów. Tre�ci norm, 
w zasadzie, pozostały podobne do regulacji wcze�niejszej. Wprowadzono jednak 
now� norm� ograniczaj�c� odpowiedzialno�� adwokata wobec klienta, podkre-
�lono obowi�zek adwokata d��enia do jak najbardziej efektywnego rozstrzy-
gni�cia sprawy, szczególnie polubownego, doł�czono Deklaracj� dotycz�c� 
tajemnicy zawodowej oraz legislacji w sprawie „prania brudnych pieni�dzy”.40 

 

REGULACJE GLOBALNE 

Inicjatywa regulacji etyki adwokata w skali globalnej nale�y do International 
Bar Association (UIA), w Polsce znanego pod nazw� Mi�dzynarodowe Stowa-
rzyszenie Adwokatów albo Mi�dzynarodowa Unia Adwokatów. Jak dotychczas, 
Stowarzyszenie (czy te� Unia) ustanowiło trzy tego rodzaju regulacje. 

Pierwsza regulacja, przyj�ta przez International Bar Association 25 lipca 
1956 roku w Oslo, nosi tytuł International Code of Ethics – Mi�dzynarodowy 
kodeks etyki i była nowelizowana w 1964 i 1976 roku. Jest to Kodeks zło�ony 
z 20 do�� zwi�złych i ogólnikowych norm. Ju� na wst�pie Kodeks wskazuje na 
swój uzupełniaj�cy charakter w stosunku do krajowych regulacji etyki adwoka-
ta. Za najwy�sze warto�ci etyki prawnika, szczególnie adwokata, uznaje honor 
i godno�� zawodow� (honour and dignity of his profession) i niezale�no�� (in-
dependence). Nast�pnie okre�la powinno�ci prawnika wobec kolegów i klien-
tów. Głównym celem Kodeksu jest regulacja moralnego wykonywania zawodu 
adwokata za granic�.41 

Druga i trzecia regulacja jest owocem obrad Kongresu International Bar As-
sociation, odbytego w 2001 roku w Turynie. Uchwalono tam dwa projekty regu-

                                                      
39 Por. interesuj�cy tekst H. Bartsch: W�drówki zawodowe adwokatów po Europie, „Pale-

stra” 1999, nr 3–4. 
40 Tekst Deklaracji opublikował Ł. Bohdan: Usługi…, s. 259. Aktualne informacje dotycz�-

ce aktywno�ci CCBE zamieszczone s� na stronie Internetu: www.ccbe.org. 
41 Tekst m.in. International Bar Association, by Sir Thomas Lund, London 1970, s. 39–44. 
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lacji etyki adwokata, w Europie oczekuj�ce jednak na aprobat� palestr pa�stw 
nale��cych do CCBE. Pierwszy projekt, w tłumaczeniu na j�zyk polski, nosi ty-
tuł Standardy UIA dla adwokatów ustanawiaj�cych miejsce wykonywania prak-
tyki zawodowej poza własnym krajem, drugi za� projekt opatrzono tytułem – 
Karta praktyki prawniczej XXI wieku.42 

Standardy z jednej strony wskazuj� na niezb�dn� powszechno�� usług praw-
nych adwokata, z drugiej za� podkre�laj� konieczno��:  

„[…] istnienia i stosowania norm etycznych i warto�ci o charakterze fundamentalnym. 
Owe normy i podstawowe warto�ci z samej swej istoty nie znaj� �adnych prawnych granic – 
regionalne ró�nice w regulacjach materialnoprawnych nie s� wszak�e przeszkod� 
w uniwersalizowaniu roli adwokatów”. 

 Do głównych warto�ci etyki adwokata zaliczono: lojalno��, niezale�no��, 
zaufanie, poszanowanie tajemnicy klienta, unikanie konfliktu interesów, kompe-
tencje. Warto�ci te powinny by� wprowadzone w �ycie przez niezale�ne władze 
samorz�du adwokackiego, a nie inne władze, zwłaszcza pa�stwowe. Przestrze-
ganie owych warto�ci w skali uniwersalnej stanowi gwarancj� moralnej praktyki 
adwokackiej, bez uszczerbku dla klientów, o charakterze transgranicznym, mi�-
dzynarodowym, globalnym. 

Po wprowadzeniu definicji takich okre�le� jak: „mi�dzynarodowa praktyka 
prawnicza”, „własny kraj”, „kraj goszcz�cy”, „firma adwokacka”, „adwokat za-
graniczny”, „mi�dzynarodowe prawo publiczne”, Standardy do�� lakonicznie 
przypominaj� rol� adwokata w systemie wymiaru sprawiedliwo�ci. Dla etyki ad-
wokata–globalisty najwi�ksze znaczenie maj� nast�puj�ce podstawowe warto�ci 
społeczne, uj�te w Standardach w formie zespołów norm: swobodny wybór ad-
wokata, lojalno�� i niezale�no��, tajemnica adwokacka jako przywilej, poufno��, 
kompetencja, dozwolona reklama. Standardy koncentruj�c si� na statusie praw-
no-moralnym adwokata zagranicznego, wskazuj� na: stworzenie mo�liwo�ci iden-
tyfikowania danej osoby jako adwokata, konieczno�� dostosowania si� przez nie-
go do reguł etycznych pa�stwa goszcz�cego, niezb�dno�� rejestracji formy jego 
usług, potrzeb� integracji adwokatów zagranicznych z adwokatami miejscowymi. 

Gdy Standardy uwzgl�dniaj� głównie stan obecny etyki adwokata, Karta 
praktyki prawniczej XXI wieku ma równie� na wzgl�dzie jej stan przyszły. Owa 
perspektywa okre�lona jest o�mioma nast�puj�cymi uzasadnieniami poprzedza-
j�cymi tre�� Karty: 1) zmienno�ci� koncepcji ról prawników w rozmaitych kon-
tekstach politycznych, kulturowych i socjalnych; 2) konieczno�ci� współdziała-
nia i współpracy usługodawców, do których nale�� adwokaci, wymuszanej roz-
wojem technologicznym i informacyjnym w skali krajowej i mi�dzynarodowej; 
3) �ywotno�ci� znaczenia roli adwokata dla ochrony podstawowych wolno�ci 
i praw zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, niezale�nie od wszelkich 

                                                      
42 Oba projekty opublikowała „Palestra” 2002, nr 11–12. 
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zmian; 4) koncyliacyjno�ci� i mediacyjno�ci� w warunkach samoregulacji, dere-
gulacji i globalizacji; 5) niezb�dno�ci� poszanowania niezale�no�ci adwokatów, 
konfrontowanej z naciskami ró�nych rodzajów władz pa�stwowych; 6) potrzeb� 
uznania przez wszystkie pa�stwa podstawowych reguł zawodu adwokata; 7) 
przestrzeganiem ogółu norm reguluj�cych status prawny i moralny adwokata – 
krajowych, mi�dzynarodowych, globalnych; 8) uwarunkowaniem ochrony za-
wodu adwokata interesami jego klientów. 

Najbardziej prospektywnym charakterem wyró�nia si� ta cz��� Karty, która 
reguluje etyczne granice posługiwania si� przez adwokata Internetem. Strona 
internetowa adwokata, potraktowana jako rozszerzenie jego biura, powinna „po-
zostawa� w zgodzie z podstawowymi zasadami rz�dz�cymi profesj� adwokac-
k�”.  

„Adwokaci musz� na własne ryzyko ocenia�, jaki jest stopie� ochrony, niezb�dny dla 
zapewnienia poufno�ci informacji zawartych w ich korespondencji, a w razie potrzeby u�y-
wa� oprogramowania stwarzaj�cego dla osób postronnych bariery w dost�pie do wysyłanych 
klientom opinii, materiałów konsultacyjnych czy dokumentów o prawnym znaczeniu”.  

Pozostałe cz��ci regulacji Karty nie wychodz� poza standardowe koncepcje 
regulacji etyki adwokata, z wyj�tkiem wyra�nego podkre�lenia adwokackiego 
obowi�zku moralnego �wiadczenia pomocy prawnej ubogim, ale opłacanej 
�rodkami pochodz�cymi od władz spoza palestry. Kart� zamyka zobowi�zanie 
wszystkich adwokatów w �wiecie do współpracy i solidarno�ci, niezale�nie od 
podziałów narodowych. 

 

ZASADY ETYKI ADWOKATA 

Zasady etyki adwokata s� najbardziej wyspecjalizowanym (w�ród wszyst-
kich zawodów prawniczych) odzwierciedleniem ogólnych zasad etyki prawni-
czej. Przeto niemal wszystkie tre�ci ogólnych zasad etyki prawniczej maj� zasto-
sowanie w etyce adwokata, ale tylko niektóre tre�ci etyki adwokata mog� by� 
odnoszone do ogólnych zasad etyki prawniczej. Zasady ogólne etyki prawniczej 
wynikaj� z dostosowania zasad etyki ogólnej do zawodów prawniczych, za� 
zasady etyki adwokata – z dostosowania do niej zasad ogólnych etyki prawni-
czej. Podobnie jak we wszystkich zawodach prawniczych, równie� w zawodzie 
adwokata wła�ciwe wykonywanie zawodu wymaga znajomo�ci i przestrzegania 
zarówno prawa, jak i etyki zawodowej. Owa znajomo�� i owo przestrzeganie 
jest nawet wa�niejsze dla zawodu adwokata ni� innych zawodów, gdy� do-
�wiadczenie wskazuje, „�e �aden wolny zawód nie nara�a uprawiaj�cych go na 
tyle pokus co zawód adwokacki”.43 

                                                      
43 Z. Krzemi�ski: Kodeks etyki adwokackiej, Warszawa 1994, s. 9; tak�e J. Malec: Podsta-

wowe zasady dotycz�ce roli adwokatów, „Archiwum Kryminologii” 1994, nr 20. 
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Zasady etyki adwokata kształtowane s� wielorakimi jego relacjami zawodo-
wymi w ramach systemu prawnego z klientami, kolegami, władzami palestry, 
s�dem. Trudno�ci zachowywania moralnego charakteru wszystkich tych relacji 
przez adwokata wynikaj� z prymatu jego relacji z klientem. Obowi�zuj�c� zasa-
d� etyki adwokata, w ka�dej jego roli, jest podejmowanie czynno�ci jedynie 
w interesie klienta. Zasadzie tej podporz�dkowane s� stosunki adwokata 
z kolegami, które powinny polega� na uprzejmo�ci, lojalno�ci, unikaniu niemo-
ralnej konkurencji, kole�e�stwie. Nabieraj� one wi�kszej intensywno�ci 
i znaczenia, gdy odnosz� si� do władz palestry, szczególnie wtedy, gdy adwokat 
pełni funkcj� we władzach adwokatury. Adwokat wyst�puj�cy w s�dzie zobo-
wi�zany jest do zachowywania tam umiaru i taktu, opanowania i godno�ci, po-
wagi i odpowiedzialno�ci. Oczywi�cie, nie jest zwolniony z tego rodzaju zobo-
wi�za�, gdy przyjmuje klienta we własnym biurze.44 

Oceniaj�c wzajemne relacje adwokata ze wspomnianymi uczestnikami 
spraw prawnych, nietrudno nie zauwa�y�, �e etyka adwokata obci��ona jest 
sama w sobie sprzeczno�ciami wewn�trznymi. Adwokat ma z jednej strony obo-
wi�zek wobec s�du, polegaj�cy na wymierzaniu sprawiedliwo�ci opartej na od-
słanianiu prawdziwo�ci rozpatrywanej sprawy, z drugiej za� strony „�wi�ty obo-
wi�zek” (sacred duty) osi�gania mo�liwie najkorzystniejszego dla klienta jej 
rozstrzygni�cia. Według niektórych ocen rola adwokata w systemie prawnym 
jest instytucjonalnie wr�cz schizofreniczna. Jego głównym celem jest osi�gni�-
cie korzystnego rezultatu dla klienta, nawet wbrew faktom, prawu, sprawiedli-
wo�ci. Je�li klient zasługuje na kar�, najkorzystniejszym rezultatem dla niego 
jest uwolnienie go od niej, nawet za cen� wypaczenia faktów, nieprawo�ci, nie-
sprawiedliwo�ci. W ostatecznym rozrachunku jest to jednak perwersja sprawie-
dliwo�ci.45 

Dostrzeganie schizofreniczno�ci i perwersyjno�ci w zało�eniach zawodu 
adwokata nie eliminuje potrzeby jego etycznej regulacji. Wr�cz przeciwnie – 
potrzeb� tak� jeszcze bardziej uzasadnia. Rozwa�aj�c ow� regulacj� na pozio-
mie zasad etyki adwokata, nale�y zwróci� uwag� na spory dotycz�ce ich hierar-
chii. Na szczycie tej hierarchii powinny pozostawa� ró�ne zasady zale�nie od 
punktu widzenia: adwokatów – niezale�no�ci adwokata, klientów – ochrony ich 
interesów, władz palestry – godno�ci adwokata, s�du – kompetencji adwokata 
sprzyjaj�cej praworz�dno�ci, sprawiedliwo�ci i słuszno�ci. Maj�c na uwadze owe 
rozbie�no�ci punktów widzenia w praktyce, w rozwa�aniach nad etyk� adwoka-
ta mo�na jednak uzasadnia� nast�puj�c� kolejno�� i jednocze�nie jak�� hierar-
chi� jej zasad: niezale�no��, kompetencje, godno��, tajemnica zawodowa, uni-
                                                      

44 Zwraca uwag� podobie�stwo tre�ci zasad etyki adwokata w ró�nych jej regulacjach, mimo 
ró�nic w ich formach. 

45 Tak np. Ch. W. Wolfram: Modern Legal Ethics, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota 
1986, passim. 
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kanie konfliktu interesów, przestrzeganie granic reklamy, wła�ciwe okre�lenie 
wysoko�ci honorariów.46 

Zasada niezale�no�ci zawodu adwokata jest równocze�nie warto�ci� prawn� 
i moraln�. Nawet systemy prawne pa�stw niedemokratycznych deklaruj� for-
malnie ow� niezale�no��, faktycznie jednak ograniczaj�c j� w zale�no�ci od 
politycznych potrzeb władzy. Obecna formalnie i faktycznie w systemach praw-
nych pa�stw demokratycznych zasada niezale�no�ci zawodu adwokata jest bar-
dziej szczegółowym przejawem zasady autonomii zawodów prawniczych. Zasa-
da niezale�no�ci zawodu adwokata powinna by� odgraniczana od zasady nieza-
wisło�ci zawodu s�dziego. Ró�nice mi�dzy niezale�no�ci� a niezawisło�ci� s� 
istotne i nie dotycz� jedynie słownictwa, poniewa� odnosz� si� do odmiennego 
regulowania niepoł�czalno�ci albo poł�czalno�ci urz�dów, apolityczno�ci albo 
polityczno�ci, charakteru stosunku pracy. Wbrew sformułowaniu polskiego 
Zbioru zasad etyki adwokackiej i godno�ci zawodu, niezale�no�� zawodowa 
adwokata okre�lona w nim mylnie niezawisło�ci�, nie oznacza „pełnej swobo-
dy”, skoro okre�laj� j� granice umiaru i ogl�dno�ci w słowie i pi�mie oraz rze-
czowo��.47 

Ustawa – Prawo o adwokaturze z 26 maja 1982 roku okre�liła nast�puj�ce 
warunki niezale�no�ci adwokatury: 1) samorz�dno��; 2) demokratyczne wybory 
samorz�du i s�dów dyscyplinarnych; 3) decydowanie o wpisie na list� adwoka-
tów przez samych adwokatów; 4) szkolenie adwokatów przez samorz�d adwo-
kacki; 5) swoboda wykonywania zawodu; 6) bezwzgl�dne zachowywanie ta-
jemnicy zawodowej. Do warunków tych nale�y doda� immunitet adwokacki 
chroni�cy wolno�� słowa i pisma podczas wykonywania zawodu adwokata 
w granicach prawa, umiaru i ogl�dno�ci wypowiedzi, stwarzaj�cy mo�liwo�� 
pełnego i nieskr�powanego �wiadczenia usług prawniczych, zwłaszcza obrony. 
Wolno�� słowa i pisma uznawana jest za najbardziej istotne uprawnienie nieza-
le�nej adwokatury, obejmuj�c swoimi zakresami prawo do krytyki s�dów i in-
nych władz, ale w ramach prawa, etyki, etykiety, kole�e�stwa, rzeczowej po-
trzeby. Nadu�yciem tej wolno�ci s� na przykład „wycieczki osobiste”, obel�ywe 
zwroty, ironiczne docinki, irytuj�ce pouczenia, uszczypliwe rady etc. 

Zasada kompetencji adwokata zakłada nie tylko posiadanie przez niego od-
powiednich kwalifikacji zawodowych, utrzymywanie sprawno�ci zawodowej, 

                                                      
46 W regulacjach etyki adwokata na ogół brak konsekwentnych rozró�nie� mi�dzy zasadami, 

normami, przepisami, warto�ciami. Nale�y wi�c podkre�li�, �e warto�ci etyczne, kreuj�ce sedno 
ka�dej etyki, na poziomie ogólnym ujmowane s� w formie zasad, za� na bardziej szczegółowym 
w formie norm. 

47 Ró�nic� t� stara si� zatrze� polski Zbiór zasad etyki adwokackiej i godno�ci zawodu tam, 
gdzie słowa „niezale�no��” i „niezawisło��” przyjmuje za synonimy „pełnej swobody”. Por. rów-
nie� C. Jaworski: Niezale�no�� wykonywania zawodu adwokata w �wietle regulacji prawnych 
europejskich, „Palestra” 1996, nr 7–8. 
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ale i stałe ich podnoszenie. Adwokat powinien to czyni� według najlepszej woli, 
najwy�szej wiedzy, z nale�yt� uczciwo�ci�, sumienno�ci�, gorliwo�ci�, staran-
no�ci�, szybko�ci� i rzeczowo�ci�. Wszystko to opiera� si� powinno na znajo-
mo�ci obowi�zuj�cego prawa. Bł�dy adwokata w �wiadczeniu usług, wynikaj�ce 
z nieznajomo�ci prawa, szczególnie „ra��cej nieznajomo�ci prawa”, stwarzaj� 
podstawy do jego odpowiedzialno�ci moralnej i prawnej. Legalizm jest niejako 
wpisany w sam� istot� zawodu adwokata, nabieraj�c szczególnie doniosłego 
znaczenia moralnego, gdy wyst�puje on w roli obro�cy w procesie karnym. 

Legalne granice kompetencji obro�cy w procesie karnym wyznacza prawo 
karne procesowe i materialne. Nadto, wspomniany Zbiór zasad etyki adwokackiej 
i godno�ci zawodu zaznacza: „Adwokatowi nie wolno udziela� pomocy prawnej, 
która ułatwiałaby popełnienie przest�pstwa lub wskazywałaby mo�liwo�� unik-
ni�cia odpowiedzialno�ci karnej za czyn, który miałby zosta� popełniony w przysz-
ło�ci”. Adwokat odpowiada, na równi z innymi obywatelami, za przest�pstwa 
przeciwko wymiarowi sprawiedliwo�ci, na przykład poplecznictwo, pomocnic-
two, pod�eganie, utrudnianie albo udaremnianie post�powania karnego. Nie od-
powiada natomiast za: zatajanie dowodów niewinno�ci współoskar�onego, które-
go nie broni; niezawiadomienie o przest�pstwie dokonanym przez bronionego 
przez siebie oskar�onego; kontakty ze �wiadkami, pod warunkiem, �e nie przybie-
raj� one formy zastraszenia, gro�by szanta�u; udzielenie rady oskar�onemu, by 
skorzystał z prawa odmowy wyja�nie� albo nie przyznał si� do winy. Ani z praw-
nego, ani moralnego punktu widzenia nie jest naganne kłamstwo oskar�onego 
walcz�cego przecie� o swoj� wolno��, a niekiedy nawet �ycie.48 

Ka�de nielegalne zachowanie obro�cy jest zarazem nieetyczne, ale nie ka�de 
jego zachowanie nieetyczne jest zarazem nielegalne. Granice etyczno�ci, ale nie 
legalno�ci, okre�la przede wszystkim stosunek obro�cy do obiektywnej oceny 
materiału dowodowego, kłamstwa własnego, kłamstwa �wiadków, kłamstwa 
oskar�onego. Ocena materiału dowodowego przez adwokata, z racji jego powo-
łania zawodowego, nie mo�e by� obiektywna. Mo�e by� taka (tj. oparta na 
prawdziwo�ci) co najwy�ej w jego stosunkach z oskar�onym, ale nie w stosun-
kach z innymi uczestnikami procesu, zwłaszcza karnego. W odró�nieniu od 
s�dziego, zobowi�zanego do oceny obiektywnej, adwokat wybiera z całego ma-
teriału dowodowego jedynie elementy korzystne dla swego klienta, przemilcza 
albo nawet próbuje obala� elementy niekorzystne. Natomiast z moralnego punk-
tu widzenia naganne jest zarówno kłamstwo samego adwokata, jak i nakłanianie 
przez niego kogokolwiek do kłamstwa, szczególnie �wiadków i oskar�onego. 
Czym� innym jest za� przyznanie si� oskar�onego do winy przed obro�c�, bez 
przyznania si� przed s�dem. Takie kłamstwo oskar�onego nie jest moralnie na-
ganne jako legalny �rodek jego samoobrony, ale ju� nie obrony go przez adwo-

                                                      
48 Szerzej por. P. Kruszy�ski: Obro�ca w post�powaniu s�dowym, Warszawa 1994. 
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kata. Adwokaci na ogół zgadzaj� si�, �e nie nale�y posługiwa� si� kłamstwem 
oskar�onego, gdy pełni� rol� obro�cy, ale gdy dla jednych z nich znajomo�� 
tego kłamstwa stanowi podstaw� do zrzeczenia si� z obrony, dla innych nawet 
wzmacnia jej potrzeb�. Potrzeba taka jest szczególnie wyra�na, gdy adwokaci 
przyjmuj� sprawy okrutnych zbrodniarzy i członków gro�nych mafii.49 

Zasada godno�ci zawodu adwokata zaliczana jest we wszystkich regulacjach 
etyki adwokata do zasad najwa�niejszych. Godno��, jako warto�� etyki zawo-
dowej, polega na wysokiej ocenie pracownika przez opini� publiczn� i obdarza-
niu go przez ni� wysokim zaufaniem. Działania adwokata, które poni�aj� go 
w opinii publicznej, godz� w jego godno�� i podrywaj� zaufanie do niego. Ad-
wokat ze wzgl�du na swoisto�� zawodu powinien unika� nawet pozorów działa� 
nieetycznych, poniewa� osłabia to jego rol� w systemie wymiaru sprawiedliwo-
�ci. Powinno�� ta odnosi si� równie� do zachowa� pozazawodowych adwokata.  

„Członek zawodu, który popełnia czyn naruszaj�cy godno�� tego zawodu, obni�a tym 
samym własn� powag� […] adwokat, który post�powaniem swoim wykracza przeciwko 
regułom etyki i przyzwoito�ci, cho�by czyn jego nie miał �adnego zwi�zku z wykonywaniem 
zawodu, obni�a godno�� zawodu adwokackiego”.50  

Adwokaci powinni współdziała� w zakresie utrzymywania godno�ci swego 
zawodu, na przykład poprzez zwracanie uwagi koledze naruszaj�cemu normy 
etyki adwokata. Wcze�niejsza polska regulacja etyki adwokata, podobnie jak 
ameryka�ska, nakładała na adwokata obowi�zek zawiadomienia własnej rady 
adwokackiej o dokonaniu przez innego adwokata „ci��kiego uchybienia” wobec 
etyki zawodowej. W obowi�zuj�cej obecnie regulacji ów obowi�zek „sygnali-
zowania” został uchylony ze wzgl�du na kojarzenie go ze zwykłym donosiciel-
stwem. 

Zasada tajemnicy adwokackiej wynika z utrwalonego przekonania, �e je�li 
nie zostanie zapewniona poufno��, to nie mo�e powsta� zaufanie, stanowi�ce 
podstaw� stosunków klienta z adwokatem w ka�dej jego roli. Adwokat mo�e 
wła�ciwie wykonywa� swój zawód tylko wtedy, gdy klient odsłania mu cał� 
prawd� o sprawie. Klient mo�e mie� do swego adwokata pełne zaufanie tylko 
wtedy, gdy obowi�zuje zasada bezwzgl�dnej, absolutnej, kategorycznej, pełnej 
tajemnicy adwokackiej, bez �adnego ograniczenia w czasie. Trafne s� w tym 
przypadku porównania relacji adwokata i klienta do relacji spowiednika i pe-
nitenta.  

„Przy spełnianiu obowi�zków czy w gabinecie swym, czy przed s�dem, czy podczas 
odwiedzin klienta w celi wi�ziennej adwokat uwa�a� si� musi za spowiednika, któremu za 

                                                      
49 Tak trafnie P. Kruszy�ski: Etyka adwokacka jako granica dopuszczalno�ci działania 

obro�cy w procesie karnym, [w:] Etyka prawnika. Etyka nauczyciela zawodu prawniczego, pod 
red. naukow� E. Łojko, Warszawa 2002, s. 47 i n. 

50 S. Janczewski: Godno�� zawodu adwokackiego, Warszawa 1960, s. 1 i n.  
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wyjawienie sekretu anatema grozi� powinna. To przestrzeganie tajemnicy zawodowej przez 
lekarza, duchownego, adwokata jest nie tylko instytucj� prawa obowi�zuj�cego, lecz […] 
zaliczone zostało w poczet przepisów porz�dku publicznego”.51  

Adwokat, maj�cy własn� koncepcj� prowadzenia sprawy, mo�e zachowy-
wa� tajemnic� nawet wtedy, gdy zwolni go z niej klient, nie zawsze b�d�cy naj-
lepszym s�dzi� własnego interesu. Ze wzgl�du na wielkie znaczenie tajemnicy 
adwokackiej dla profesjonalnego i moralnego wykonywania zawodu adwokata 
budz� uzasadnione sprzeciwy (nie tylko adwokatów) wszelkie wyj�tki zwalnia-
nia ich od zachowywania tajemnicy w imi� jakich� mglistych klauzul general-
nych, w gruncie rzeczy racji politycznych, na przykład „dobra wymiaru spra-
wiedliwo�ci”.52 

Zasada konfliktu interesów w praktyce adwokackiej obejmuje swoim zasi�-
giem tre�ciowym to, co zawiera w sobie ogólna zasada konfliktu interesów, ma-
j�ca równie� zastosowanie do radców prawnych, doradców prawnych, notariu-
szy i z pewnymi modyfikacjami do innych zawodów prawniczych. Zasad� kon-
fliktu interesów w praktyce adwokackiej trafnie wyra�a obowi�zuj�cy Zbiór za-
sad etyki adwokackiej i godno�ci zawodu w dwóch grupach zakazów. Pierwsza 
grupa dotyczy zakazów ł�czenia zawodu adwokata z innymi zaj�ciami, zwanymi 
„ubocznymi”, czyli: 1) uwłaczaj�cymi godno�ci zawodu; 2) ograniczaj�cymi 
niezale�no�� adwokata, zwłaszcza: a) zajmowanie w cudzym przedsi�biorstwie 
stanowiska zarz�dcy; b) sprawowanie funkcji członka zarz�du, prokurenta 
w spółkach prawa handlowego, je�li nie �wiadcz� usług prawnych; c) prowadze-
nie kancelarii adwokackiej w tym samym lokalu z osob� prowadz�c� inn� dzia-
łalno��; d) zawodowe po�rednictwo w transakcjach handlowych.  

Zbiór zakazuje adwokatowi prowadzenia nast�puj�cych spraw: a) dotycz�cych 
wył�cznie jego osoby lub maj�tku; b) strony przeciwnej, której wcze�niej udzielił 
pomocy prawnej; c) przeciwko własnemu klientowi; d) sprawy osoby, w której 
udzielał pomocy stronie przeciwnej albo wyst�pił w charakterze �wiadka.53 

Zasada reklamy adwokackiej opiera si� na do�� rygorystycznym rozró�nie-
niu informacji o usługach adwokata od reklamy tych usług. Gdy na ogół wszyst-
kie regulacje etyki adwokata aprobuj� publiczn� informacj� o kwalifikacjach 
adwokata, miejscu, czasie i zakresie jego usług prawnych, to ró�ni� si� ju� 
znacznie odno�nie dopuszczalno�ci ich reklamy. Najbardziej liberalne regulacje 
ameryka�skie uznaj� ju� za moraln� nie tylko reklam� usług adwokata, ale na-

                                                      
51 H. Cederbaum: Adwokatura w Królestwie Polskim, Kraków 1911, s. 54; Por. tak�e 

M. Jurzyk: Tajemnica zawodowa adwokatów w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych, „Pale-
stra” 1998, nr 5–6. 

52 Mo�liwo�� tak� przewiduje art. 180 § 2 polskiego k.k. Najbardziej kontrowersyjne moral-
nie odej�cia od zasady tajemnicy adwokata polegaj� na zwolnieniu go od niej przez prokuratora 
lub s�d, w celu przesłuchania jako �wiadka, albo przeszukania lokalu, w którym pracuje. 

53 Por. Zbiór…, zwłaszcza § 9 i § 22. 
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wet bardzo rozwini�ty ich marketing. W regulacjach polskich dotycz�cych etyki 
adwokata – podobnie jak w wielu innych krajach, głównie europejskich – zazna-
cza si� dopiero bardzo powolna i ostro�na liberalizacja dopuszczalno�ci reklamy 
usług adwokata. Z regulacjami reklamy adwokackiej wi��� si� �ci�le regulacje 
akwizycji – sposoby pozyskiwania klientów przez adwokatów. S� one do�� ry-
gorystyczne, szczegółowo okre�lone i w zasadzie podobne do siebie, zarówno te 
ameryka�skie, jak i pozaameryka�skie.54 Według Zbioru zasad etyki adwokac-
kiej i godno�ci zawodu zakazane jest: a) korzystanie z usług „naganiaczy” 
i po�redników; b) narzucanie komukolwiek swej pomocy prawnej; c) nielojalne 
wobec kolegów pozyskiwanie klientów; d) reklamowanie usług prawnych za 
po�rednictwem mediów; e) reklamowanie swej działalno�ci zawodowej w czasie 
wyst�powania w mediach.55 

Zasada honorariów jest odmiennie regulowana w ró�nych krajach, o czym 
wspominali�my szerzej podczas omawiania ogólnych zasad etyki prawniczej. 
W Polsce Ludowej, podobnie jak w innych krajach socjalistycznych, za po-
szczególne usługi prawne obowi�zywała tzw. „taryfa”, narzucana palestrze 
przez władze pa�stwowe. Po zmianie polskiego ustroju pa�stwowego (na libe-
ralne, demokratyczne pa�stwo prawa) równie� polska palestra przyj�ła typowe 
dla wielu krajów kapitalistycznych rozwi�zania dotycz�ce okre�lania wysoko�ci 
honorariów adwokatów za ich usługi prawne. Rozwi�zania te opieraj� si� głów-
nie na umowie adwokata z klientem, jako szczególnym wyrazie ogólniejszej 
zasady swobody umów. Jednocze�nie wspomniany Zbiór zaznacza, �e adwokat 
ma obowi�zek zaoszcz�dzenia klientowi kosztów prowadzenia sprawy.56 

 

ODPOWIEDZIALNO	
 ADWOKATA 

Regulacje etyki prawniczej, szczególnie regulacje etyki adwokata, za nie-
wła�ciwe moralnie zachowania prawnika przewiduj� odpowiedzialno�� dyscy-
plinarn� i odpowiedzialno�� prawn�. Przebieg procesu dyscyplinarnego w po-
szczególnych krajach �wiata jest bardziej zró�nicowany ni� stosowane w nim 
sankcje dyscyplinarne i wymierzane odszkodowania z tytułu cywilnej odpowie-
dzialno�ci prawnej. Najbardziej rozwini�te regulacje, orzecznictwo i opinie 
w sprawach odpowiedzialno�ci dyscyplinarnej i odpowiedzialno�ci prawnej 
adwokatów rozwin�ły si� w Stanach Zjednoczonych Ameryki, tote� mog� one 
posłu�y� dla ogólnej charakterystyki całej tej problematyki.57 

                                                      
54 Tak np. Z. Krzemi�ski: Kodeks…, s. 66 i n.; T. A. Cannon: Ethics and Professional Re-

sponsibility for Legal Assistants, Little, Brown 1996, s. 181 i n. 
55 Por. Zbiór…, zwłaszcza § 23. 
56 Ibidem, § 44. 
57 Charakterystyk� tak� opublikował M. Jurzyk: Dyscyplinarna i prawna odpowiedzialno�� 

prawników w Stanach Zjednoczonych, „Radca Prawny” 2002, nr 6. 
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Na ogół za�alenia do prawniczych komisji dyscyplinarnych, tym bardziej 
roszczenia cywilnoprawne dotycz�ce niewła�ciwych moralnie zachowa� adwo-
katów, s� raczej czym� wyj�tkowym. Kierowane s� przeciwko nielicznym ad-
wokatom nieprzekraczaj�cym kilku procent ogółu adwokatów uprawiaj�cych 
praktyk� prawnicz�. Post�powanie dyscyplinarne mo�e by� jedyn� form� odpo-
wiedzialno�ci adwokata w okre�lonej sprawie jego przewinienia zawodowego 
albo ł�czy� si� w jaki� sposób z dotycz�cym go procesem cywilnym, lub nawet 
procesem karnym. Nie ka�de post�powanie dyscyplinarne bywa zaczynem pro-
cesu cywilnego lub procesu karnego, ale zwykle proces cywilny, tym bardziej 
proces karny wytoczony adwokatowi, poci�ga za sob� skierowane przeciwko 
niemu post�powanie dyscyplinarne. 

Zakresem odpowiedzialno�ci dyscyplinarnej obj�ci s� wszyscy prawnicy, 
szczególnie adwokaci, poniewa� nie wył�czaj� jej �adne immunitety. Przedmio-
tem owej odpowiedzialno�ci jest nie tylko jego niewła�ciwe moralnie zachowa-
nie podczas wykonywania praktyki adwokackiej, ale równie� ka�dej innej do-
puszczalnej praktyki ubocznej, nawet w sprawach osobistych. Władza dyscypli-
nowania adwokatów przysługuje zwykle dwuinstancyjnym komisjom dyscypli-
narnym, powoływanym przez organy samorz�du adwokackiego, które mog� by� 
jednak nadzorowane jak w Stanach Zjednoczonych, przez S�d Najwy�szy okre-
�lonego stanu. Zgodnie z modelem procesu dyscyplinarnego, opracowanym 
przez American Bar Association, oskar�enie o niewła�ciwe moralnie zachowanie 
adwokata bada poufnie specjalna agenda zwana Attorney Registration and Dis-
ciplinary Commission (ARDC). Je�li oskar�enie zostanie potwierdzone przez 
ARDC, spraw� analizuje Zespół 	ledczy (Inquiry Board), aby po zebraniu do-
statecznych dowodów dla formalnego oskar�enia przekaza� spraw� Zespołowi 
Przesłuchuj�cemu (Hearing Board) w celu przeprowadzenia rozprawy dyscypli-
narnej. Materiały z rozprawy przekazywane s� stanowemu S�dowi Najwy�sze-
mu, który wymierza rekomendowane lub inne sankcje albo zwraca je do ponow-
nego rozpatrzenia sprawy. 

Niewła�ciwe moralnie zachowania adwokatów s� do�� typowe i polegaj� 
głównie na: niedbalstwie w prowadzeniu sprawy klienta; braku informowania 
klienta; wprowadzaniu go w bł�d albo oszukiwaniu; wygórowanych honora-
riach; niewła�ciwym obchodzeniu si� z funduszami klienta; konflikcie intere-
sów; naruszeniu tajemnicy adwokackiej; nadu�yciach seksualnych; nieujawnie-
niu niewła�ciwego zachowania innego prawnika. W tym ostatnim wypadku re-
gulacje etyki prawniczej s� do�� rozbie�ne; gdy regulacje ameryka�skie zobo-
wi�zuj� prawników do sygnalizowania niemoralnych zachowa� innych prawni-
ków władzom korporacji zawodowych, regulacje europejskie, w tym polskie, 
obowi�zek taki uznaj� za przejaw niemoralnego donosicielstwa. Gdy w Stanach 
Zjednoczonych przewinienia adwokatów do�� szybko nabieraj� znacznego roz-
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głosu, w Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, s� one do�� upo-
rczywie ukrywane przez palestr� przed ujawnieniem mediom i opinii publicznej. 

W katalogu sankcji dyscyplinarnych, dotykaj�cych os�dzonych adwokatów, 
mo�na rozró�ni� sankcje formalne od sankcji nieformalnych. Sankcje formalne, 
stopniowane od najłagodniejszych do najsurowszych, s� nast�puj�ce: upomnie-
nie osobiste (admonition); nagana osobista (reprimand); nagana publiczna – 
opublikowana (reprimand public); zawieszenie w czynno�ciach zawodowych 
przed zako�czeniem procesu dyscyplinarnego (interim suspension); zawieszenie 
w czynno�ciach zawodowych po zako�czeniu procesu dyscyplinarnego (suspen-
sion) na okres od kilku dni do kilku lat; skre�lenie z listy adwokatów (disbar-
ment); kary pieni��ne stosowane w Europie, ale nie w Stanach Zjednoczonych. 
Do sankcji nieformalnych nale�� m. in.: utrata zaufania potencjalnych klientów; 
niesława w gronie palestry; trudno�ci znalezienia innej pracy; odmowa członko-
stwa w istniej�cych organizacjach prawniczych. W wi�kszo�ci stanów amery-
ka�skich adwokaci skre�leni z listy adwokatów po upływie pi�ciu lat i spełnie-
niu wielu wysokich wymaga� mog� si� stara� o ponowny wpis na list� adwoka-
tów (reinstatement). 

Katalog sankcji dyscyplinarnych wymierzanych adwokatom przez komisje 
dyscyplinarne jest poszerzony przez sankcje nakładane na nich niekiedy przez 
s�dy, przed którymi reprezentuj� oni swojego klienta. Niemal wszystkie s�dy 
w �wiecie mog� sankcjonowa� niewła�ciwe zachowania adwokata podczas pro-
cesu albo naruszanie zarz�dze� s�du. W szczególno�ci s�dy mog�: zobowi�za� 
adwokata do zapłacenia honorarium prawnikowi strony przeciwnej, gdy �wia-
domie wniósł on bezpodstawnie spraw� do s�du (frivolous claim); ukara� adwo-
kata za działanie w złej wierze albo n�kanie strony przeciwnej; wykluczy� ad-
wokata z procesu z powodu konfliktu interesów. Z reguły sankcje dyscyplinarne 
wymierzane s� poszczególnym adwokatom, wyj�tkowo tylko firmom prawni-
czym, które reprezentuj�. 

Przewinienia zawodowe adwokatów, nale��ce do niewła�ciwych moralnie za-
chowa� (misconduct), odró�niane s� od ich zachowa� niekompetentnych, niepro-
fesjonalnych, polegaj�cych na złej praktyce (malpractice). Zła praktyka adwokata 
mo�e stanowi� podstaw� do skierowania przeciwko niemu roszczenia cywilnego 
o odszkodowanie, rozpatrywanego przez s�d cywilny. Podstaw� tak� tworz� ł�cz-
nie cztery nast�puj�ce elementy: 1) obowi�zek adwokata wobec klienta; 2) nie-
wypełnienie tego obowi�zku; 3) zwi�zek przyczynowy tego niewypełnienia ze 
szkod� klienta jako powoda; 4) prawne potwierdzenie owej szkody wynikłej z nie-
wypełnienia obowi�zku adwokata wobec klienta. Prawnicy ameryka�scy maj� 
obowi�zek ujawnienia naruszenia norm etycznych przez innych prawników (whi-
stle blowing), s� równie� odpowiedzialni za przewinienia ich współpracowników 
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(vicarious liability). Odszkodowania zas�dzane klientom od adwokatów w tego 
rodzaju procesach ameryka�skich bywaj� bardzo wysokie.58 

 

SUMMARY 

The subject of ethics of a barrister is described, above all, by moral norms applied to 
the members of the Bar in the cases in which legal norms do not show clear norms of 
proceeding. The subject of the barrister’s ethics results from applying the norms of gen-
eral morality with regard to a barrister’s profession. However, even where law regulates 
the barrister’s proceedings, the range of ethics is extended, as he has to obey both the 
norms of the law being in accordance with morality, and the moral norms themselves. 
The legal profession is the manifestation of free humanistic profession, in which there is 
a place for good law, protection of human rights, professional ethics and presentation of 
universal values. 

The meaning of the barrister’s ethics results mainly from a great social importance 
of the barrister’s profession. Besides the services paid by civil servants and notaries, 
barrister’s services are the most needed among the clients. Dealing with many legal 
matters the barrister can, to a large extent, co-create in society proper conditions for 
existence of law and order and morality and contribute to maintenance of high level of 
prestige legal professions. Prestige, however, is determined not so much by barristers as 
by their clients, that is society. Certainly, the norms of barrister’s ethics do not contain 
ready recipes for all varied, fully unpredictable life situations. They fulfil, however, a 
certain role, if at least they point to the presence and meaning of morality in shaping 
culture related to law and lawyers, as the basis for estimation of barristers behaviour. 

The subject of barrister’s ethics also included sets of practical advices for these law-
yers. For example, the members of the Bar some time ago had to: 1) listen to the oppo-
nent carefully; 2) consider in detail everything that has been said; 3) answer in accor-
dance with the results of considerations; 4) briefly state the charges. These pieces of 
advice are applied to those who make use of the achievements of rhetorics and eristic. 

                                                      
58 Por. A. Znyk: The American Bar – Palestra Ameryka�ska, „Palestra” 1995, nr 5–6. 


