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ADWOKATURA TA GRANICA

RENATA KRANC-TROK

O  adwokaturze szwedzkie!

Pisząc o ustro ju  adw okatury  szwedzkiej trzeba pam iętać, że w  k ra ju  tym, 
mimo zaaw ansow anego postępu społecznego, istnieje ustrój dem okracji typu  b u r- 
żuazyjno-parlam entarnego, rządy zaś od dość daw na i ak tualn ie znajdu ją się 
w  ręku  p artii socjaldem okratycznej. S tąd też adw okatura, w ykonyw ana u nas 
jako działalność typu zespołowego, u trzym uje się w  Szwecji w  przew ażającej m ie
rze w  ram ach działalności indyw idualnej. P rzytłaczająca w  Szwecji większość 
adw okatów  wciąż jeszcze p racu je w  pryw atnych biurach adwokackich. Stąd też 
zrozum iała jest, oczywiście, ogrom na rozpiętość zarobków, nierów nom ierność w  
ilości prowadzonych sp raw  oraz utrudniony nadzór nad działalnością tych b iu r.

A dw okatura w  Szwecji przechodziła — można powiedzieć — karkołom ne dzieje. 
Zawód adw okata nie cieszył się tam  w  ubiegłym  stu leciu  uznaniem  społecznym 
i był przedm iotem  różnego rodzaju  dowcipów i żartów . Niedawno, z okazji 75-lecia 
istn ien ia Szwedzkiego Stow arzyszenia A dwokatów , jeden z autorów  opisał w  oko
licznościowym w ydaw nictw ie sy tuację daw nych tzw. sakfórare (rzeczników sądo
wych), innym i słowy — pokątnych doradców. Z reguły byli to ludzie bez p raw n i
czego w ykształcenia, niekiedy o bystrych naw et um ysłach i nieposzlakow anej 
opinii, jednakże dużą ich część stanow ili niedouczeni wręcz szarlatani, k tórzy 
w plątyw ali klientów  w długotrw ałe i jałowe procesy. Wobec tego, że nie istn iała’ 
wówczas żadna oficjalna organizacja adw okacka, obok w spom nianej grupy osób 
prow adzili działalność adw okacką również sędziowie, p rokurato rzy  i inn i wyżsi 
urzędnicy państw owi. Było to m ożliwe dzięki powszechnej zasadzie pisem nego’ 
prow adzenia procesu. W ymienione osoby sporządzały dla stron  pism a procesowe, 
sk ładane potem  przez strony osobiście, co pozwalało pozostawać „adw okatow i” 
całkowicie anonimowym.

Zgodnie z badaniam i przeprow adzonym i w Szwecji jeszcze w  1880 roku dzia
łalność adw okacką w ykonywało tam  między innym i 428 prokuratorów  i 80 innych 
wyższych urzędników  państw owych. W jednym  ze spraw ozdań z tego okresu czy
tam y: „(...) duża część społeczeństwa korzysta z usług reprezen tan tów  w ątpliw ej 
konduity , nazyw anych obrazowo »adwokatam i sznapsowymi« ze względu na w ygląd 
ich fizjonom ii i sposób bycia”.

Pod w zrastającym  naciskiem  społecznym odbyło się we w rześniu 1885 r. w  gm a
chu parlam en tu  szwedzkiego pierw sze zebranie reprezen tan tów  tw orzącej się a d 
w okatury , a  następnie po 2-letniej pracy powstało Szwedzkie Stow arzyszenie 
A dw okatów , którego regulam in został zatw ierdzony przez najwyższe w ładze 
państw owe.

Obecnie Stow arzyszenie to ma 6 oddziałów na teren ie k ra ju , k tóre odpowiadają: 
naszym  izbom wojewódzkim. Członkowie oddziałów w ybierają delegatów  w  s to 
sunku: jeden delegat na 5 członków, delegaci zaś w ybierają  organa Stow arzysze
nia, a w  szczególności Zarząd, k tóry  odpowiada naszej Naczelniej Radzie A dw o—
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kackiej. Zarząd ten stanow i ciało oficjalnie reprezentujące Stowarzyszenie i k ie
ru jące  jego pracam i.

A dw okatura szwedzka działa w w arunkach samorządowych, w yrażających się 
najpełn iej w  pracy oddziałów (izb). Między oddziałam i istnieje stała współpraca. 
Co 3 la ta  odbywa się w alne zebranie wszystkich członków Szwedzkiego Stow arzy
szenia Adwokatów, na k tórym  porusza się i rozstrzyga ak tualne problem y adwo
katury .

Zarządy oddziałów (odpowiedniki naszych rad) rozstaczają pieczę nad praw idło
w ą pracą adw okata. Nadzór ten w ykonyw any jest między innym i przez żądanie 
inform acji od adw okata na dany tem at, przez w ykonyw anie kontroli w ystaw ianych 
rachunków , wreszcie przez kierow anie ew entualnych skarg na adw okata do organu 
dyscyplinarnego. Zarząd nadzoruje też pracę adw okatów  w  sądzie.

N ajistotniejszym  w yrazem  samorządności adw okatury szwedzkiej jest działalność 
dyscyp linarna oddziałów, realizow ana przez organ składający się z 9 adwokatów  
w ybranych  spośród członków danego oddziału. W szystkie spraw y dyscyplinarne 
rozpa tru je  najp ierw  Zarząd i on to  k ieru je spraw ę do rozpatrzenia przez Komisję 
D yscyplinarną. Do w ym ierzanych środków dyscyplinarnych należą: ostrzeżenie, 
upom nienie i wykluczenie ze Stowarzyszenia.

Aby obecnie mieć praw o do w stąpienia do tego Stow arzyszenia i zostać w  Szwecji 
adw okatem , należy być obywatelem  tego k raju , skończyć 25 lat, uzyskać stopień 
uniw ersytecki m agistra  p raw a i złożyć egzamin z odbytej 2-letniej p rak tyk i (apli
kacji) sądowej. Jednakże egzamin i p rak tyka sądowa nie są obowiązkowe i mogą 
być zastąpione przez inną p rak tykę praw niczą, k tórą się zalicza do łącznego okresu 
pięcioletniej, w ym aganej p rak tyk i w  działalności praw niczej. Poza tym  kandydat 
na adw okata musi mieć nienaganną opinię etyczną w kołach prawniczych.

Nadzór nad działalnością adwokatów  spraw uje Zarząd Stowarzyszenia Adwokatów 
i inne organy Stowarzyszenia. Nad pracą Stow arzyszenia czuwa kanclerz spraw ied
liw ości (specjalny organ m in istra  sprawiedliwości). K anclerz (Justitiekansler) 
kon tro lu je  głównie działalność dyscyplinarną Stowarzyszenia. Ma on także prawo 
z w łasnej in icjatyw y żądać pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej — 
przez w łaściw y organ adw okatury  — adw okata, k tóry  zaniedbał swoje obowiązki 
lu b  u trac ił w arunki, jakim  powinien odpowiadać każdy adwokat. Wreszcie kanclerz 
może decyzję dyscyplinarną zaskarżyć do Sądu Najwyższego.

A dw okat, k tó ry  m a zam iar podjąć pracę na etacie w  jakim ś przedsiębiorstw ie 
ja k o  radca praw ny, musi zgłosić w ystąpienie z adw okatury, natom iast jako adwo
k a t może on mieć określone przedsiębiorstwo jako stałego klienta, w ypełniając 
p rak tyczn ie  funkcje radcy prawnego, lecz nie będąc pracow nikiem  przedsiębiorstw a; 
pozostaje  on wówczas na liście adwokatów.

U stró j zarządów oddziałów zbliżony jest do s tru k tu ry  naszych rad  adwokackich.
Działalność dyscyplinarna Zarządu Stowarzyszenia jest w ykonyw ana na zasadach 

podobnych do obow iązujących w  naszym  k ra ju .
Na liście adw okatów  szwedzkich figu ru je obecnie około 1 500 osób. Liczba ta, 

z e  względu na niezw ykle trudne w arunki przyjęcia, w zrasta bardzo powoli. W grupie 
m łodych adw okatów  w w ieku do la t 34 znajduje się w Szwecji tylko 5% ogólnej 
liczby adw okatów , natom iast stosunkowo duża grupa adwokatów  pracu je jeszcze 
po ukończeniu 70 roku życia (9"Vo).

Poza tym  ogromne rzesze praw ników  nie będących adw okatam i są zatrudnione 
w  licznych pryw atnych biurach adwokackich i w  państw owych powszechnych 
b iu rac h  pomocy praw nej. Osoby te nie zawsze m ają pełne w ykształcenie prawnicze,
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natom iast przeważnie odznaczają się gruntow ną znajomością pew nej w ąskiej dzie
dziny przepisów  prawnych.

Wiosną 1971 roku na zlecenie Szwedzkiego Stowarzyszenia Adwokatów  przepro
wadzono badania statystyczne dotyczące sy tuacji zawodowej i ekonomicznej ad 
wokatów. Stwierdzono wówczas, że istnieje w śród nich daleko posunięta specja
lizacja, obejm ująca około 40% ogólnej liczby adwokatów. W badaniach tych za 
adw okatów  specjalistów  uznano takich, których 50®/o dochodów pochodziło ty lko  
z jednej dziedziny p raw a (spośród 12 dziedzin w ym ienionych w  ankiecie). W śród 
grup specjalistów  49% zajm uje się spraw am i z dziedziny praw a tzw. interesów  
(handlowego, finansowego), co ma swoje uzasadnienie w  istniejącej mnogości i róż
norodności osób praw nych zmuszonych do częstego korzystania z pomocy adw okata. 
18% adwokatów  specjalizuje się w  zakresie p raw a rodzinnego i spadkowego, 9% 
specjalistów  stanow ią karnicy, a 6% zajm uje się bardzo ak tualną dziedziną praw a, 
jaką jest obecnie działalność zw iązana z ochroną środowiska naturalnego i praw em  
wodnym. 4% ogólnej liczby specjalistów  prowadzi spraw y związane z obrotem  
nieruchomościam i, a 3% specjalistów  m a jako domenę spraw y odszkodowań 
i ubezpieczeń.

In teresujący jest fak t, że specjalizacja wśród adwokatów , zgodnie z badaniam i 
poczynionymi w 1969 roku, jest najczęstsza w  grupie w ieku 50—59, co dowodzi, 
że k rystalizuje się ona dopiero z wiekiem. B adania w ykazały również, że specja
lizacja zawodowa jest bardzo opłacalna m aterialnie.

Jeśli chodzi o poziom zarobków przeciętnego szwedzkiego adw okata, to można 
powiedzieć, że w ystępująca tu  rozpiętość jest ogromna. P rzeciętne kancelarie ad
wokackie w  Szwecji za trudn iają  2 lub  więcej adwokatów . Biuro takie jest w łas
nością jednej osoby lub spółki adwokackiej. Dochód netto, jak i osiąga w łaściciel 
takiego biura, jest niewspółm iernie wyższy niż dochód adw okata zatrudnionego 
u niego na posadzie lub  adw okata zatrudnionego na etacie w  państw ow ym  biurze 
pomocy praw nej. Oczywiście adw okat prowadzący kancelarię musi sam  pokryw ać 
koszty składek ubezpieczeniowych na w ypadek choroby i przejścia na em ery turę 
za siebie i zatrudniony personel. P łaci też bardzo pokaźny (około 50%) podatek 
od dochodu z prowadzonej działalności. Aby obliczyć dochód netto  kancelarii, należy 
uwzględnić am ortyzację i odsetki z kap itału  włożonego w urządzenie przy zak ła
daniu  kancelarii. N a dochód adw okata prowadzącego dużą kancelarię m ają w pływ  
poważne koszty w łasne zw iązane z prowadzeniem  takiej kancelarii, a m ianow icie 
w ydatki na personel pomocniczy, komorne, zakupy niezbędnej aparatury , jak  dy
ktafony, magnetofony, maszyny do p isan ia i kopiow ania dokum entów  itp.

Koszty w łasne adw okatów  zatrudnionych w  m ałej kancelarii są  oczywiście 
mniejsze, gdyż są oni zm uszeni do ograniczenia wydatków , co z kolei odbija się  n a  
prestiżu u klienteli i na dochodach. Szefowie dużych kancelarii staw iają zarówno 
swoim kolegom podwładnym  jak  i personelowi pomocniczemu bardzo wysokie w y
m agania kw alifikacyjne, gw arantujące wysoki poziom świadczonych usług. W k an 
celarii m ają oni zawsze skom pletow aną podręczną bibliotekę fachową. W szystkie 
te czynniki w pływ ają na jakość świadczonych usług, a ponadto pozw alają w yko
rzystać efektyw nie wysoko ceniony czas adwokata.

Renoma, jaką cieszy się dana kancelaria  adwokacka, ma duży wpływ na liczbę 
spraw  i ich rodzaj, a tym  samym, co jest zrozumiałe, na dochody z praktyki 
adwokackiej. Czynnik ten możemy doskonale zaobserwować na przykładach n ie
licznej, ale bardzo znanej w Szwecji grupy tzw. „gwiazd adw okackich”. Adwokaci 
ci w ystępują w  bardzo głośnych spraw ach rozreklam ow anych przez prasę, w  sp ra 
wach, gdzie w  grę wchodzą miliony koron. Przykładow o można tu  w ym ienić spraw ę
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przeciw ko fabryce leków  A stra, prowadzoną w  im ieniu dzieci-kalek, ofiar środków 
uspokajających zażywanych przez ich m atki w  okresie ciąży. Tacy adwokaci zajm u
ją  n ierzadko  na swe kancelarie całe budynki, w  których przyjm ują klientów  sami 
lub przy pomocy k ilku  zatrudnionych u siebie pomocników adw okatów  i dużego 
personelu. Prow adzących takie b iu ra  często można znaleźć na okładkach ilustrow a
nych tygodników , gdzie obok zdjęć znajdują się ich wypowiedzi n a  różne tem aty  
praw ne i społeczne. Są oni też znani jako autorzy licznych książek fachowych, 
zw iązanych z ich bogatą p rak ty k ą  zawodową. W szystko to stanow i dość mocne 
elem enty au toreklam y. H onoraria tych adw okatów  wynoszą bajońskie w prost sumy, 
cc nie może tak  bardzo dziwić, skoro ich k lientelę stanow ią poważne, bogate 
przedsiębiorstw a, w ielkie spółki akcyjne, zakłady przemysłowe oraz inne osoby 
praw ne.

Obok te j nielicznej grupy ludzi goniących za w ielkim i zyskami istnieje grupa 
adw okatów  głęboko zaangażowanych w  w alkę o wolność i dem okrację na całym 
świecie, będących członkami K om itetu Pokoju, energicznie w ystępujących w  obro
nie ludów walczących o sw ą niezależność narodow ą (przykład: Wietnam), na rzecz 
ofiar te rro ru  i ucisku na całym świecie (przykład: Chile).

Jeśli chodzi o wysokość dochodów adwokackich, to  można się tu  oprzeć na 
w ynikach badań  statystycznych przeprowadzonych przez Szwedzkie Stowarzyszenie 
A dw okatów  w  roku  1971. Ustalono, że średni, miesięczny dochód adw okata w  skali 
ogólnokrajowej wynosi 7.000—8.000 koron bru tto . Po potrąceniu  podatku, w ynoszą
cego nierzadko 50®/o, dochód miesięczny netto  wynosi średnio 3.000—4.000 koron. 
P om ijając wysokie „kom iny” zarobkowe adw okatów —„gwiazd”, należy stwierdzić, 
że szerokie rzesze adw okatów  m ają dochody znacznie niższe niż powyższa prze
ciętna. Jeszcze niżej k sz ta łtu ją  się dochody pomocników adwokatów.

Składki na rzecz S tow arzyszenia A dw okatów  wnoszą adwokaci przez swoje od
działy (izby). Wysokość ich uzależniona jest od dochodu ujawnionego w  deklaracji 
podatkow ej i wynosi ok. 2#/o dochodu. Członkowie adw okatury  już nie pracujący 
zawodowo sk ładek  nie płacą.

W końcu trzeba wspom nieć o coraz bardziej w zrastającej ingerencji państw a 
w  spraw ę obsługi p raw nej obywateli. Myślą przewodnią zachodzących przem ian 
następujących pod naciskiem  ludności jest zasada, że żaden obywatel szwedzki nie 
może być ograniczony w  obsłudze swych praw nych potrzeb ze względu na swoje 
położenie finansow e. W związku z tym  w  m aju 1973 r. parlam en t uchw alił ustaw ę 
o powszechnej pomocy praw nej. Powołuje ona do życia państwowe powszechne 
b iu ra  pomocy p raw nej.

W całym  k ra ju  pow staje 30 takich biur, usytuow anych we w szystkich głów
niejszych ośrodkach i za trudniających n a  e ta tach  — w każdym  z nich — k ilk u 
n as tu  adw okatów  oraz ich pomocników praw nych i adm inistracyjnych. B iura te  
prow adzone są przez państw o na zasadach ekonom iki przedsiębiorstw , toteż dążą 
one do tego, aby być sam ow ystarczalne. E w entualnie pow stałe deficyty pokryw ają 
dotacje państw ow e.

Zadaniem  tych b iu r jest udzielanie pomocy praw nej tym  obywatelom, którzy ze 
względów finansow ych nie są w  stan ie korzystać z kosztownych b iu r adwokatów  
pryw atnych. W prowadzono tabelę opłat za poszczególne czynności adwokackie, n a 
w iązującą do tabe li dochodów uzyskiwanych przez klienta. Opłaty są tym  niższe, 
im  niższym  dochodem  legitym uje się klient. Koszt tych usług jest znacznie niższy 
od ogólnie stosow anych przez adw okatów  staw ek. Oczywiście usług takich mogą 
udzielać także p ryw atne b iura, jeśli akcep tu ją  urzędowe staw ki opłat.
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Przyw ilej korzystania z usług państw ow ych pow szechnych b iu r  pomocy p raw 
nej p rzysługuje obywatelom , k tórych  dochód b ru tto  wynosi n ie  więcej niż 60.000— 
80.000 koron rocznie w  zależności od obciążeń rodzinnych. Dochodu takiego nie 
osiąga większość obyw ateli rep rezen tu jących  św iat p racy i dlatego m ożna pow ie
dzieć, że w spom niane państw ow e b iu ra  p raw ne będą obsługiwać znaczną część 
społeczeństwa szwedzkiego. Oczywiście zam ożniejszą k lien te lą , w  szczególności 
obsługą p ryw atnych  osób praw nych, będą się zajm ow ać nadal adwokaci zgrupow a
ni w  pryw atnych  kancelariach.

Z urzędu  są wyznaczani adw okaci ty lko  w  spraw ach  karnych , jeśli oskarżony 
nie ustanow ił obrońcy. Sąd, ustanaw ia jąc  obrońcę, bierze pod uwagę ew entualne 
życzenie oskarżonego, a gdy ten  się nie w ypow iada, pow ołuje adw okata danej 
specjalności z list będących w  posiadaniu  sądu. Koszty obrony ponosi tu  państw o, 
zachowując możliwość regresu, gdy oskarżany zostanie uznany za winnego, a jego 
stan  m ateria lny  um ożliwia zapłacenie kosztów.

Wobec tego że większość adw okatów  je st dobrze uposażona, ich pozycja spo
łeczna je st ugruntow ana n a  dość w ysokim  poziomie. W szczególności odgryw ają 
oni dużą rolę we w ładzach rozm aitych przedsiębiorstw , tow arzystw  akcyjnych i kon 
cernów  przem ysłowych. W p artiach  politycznych n a  ogół odgryw ają pew ną rolę 
tylko w yjątkow e umysły, stanow iące n iekiedy podporę ideologiczną n iektórych 
partii. N atom iast można powiedzieć, że adw okatu ra  jako całość nie bierze zbyt 
czynnego udziału w  życiu politycznym  kra ju .

Na zakończenie w arto  jeszcze zwrócić uw agę na dość ciekawy szczegół, k tóry  
w yróżnia w yraźnie szwedzką kancelarię  od innych kancelarii, a mianowicie na w y 
soki stopień m echanizacji pracy. Zanim  kancelaria  adw okacka zaczyna funkcjo
nować, stanow i ona teren  p racy  inżynierów  i techników  elektroniki. Insta lu je  się 
tu  dyktafony, k tó re  pozw alają adw okatow i dyktow ać treść pism  sekretarce zna j
dującej się w innym  pomieszczeniu lub  pracu jącej w  innym  czasie. Dyktafon tak i 
połączony jest też z aparatem  nagryw ającym  na m ałą p lastikow ą p ły tkę tekst 
rozmowy z k lientem  lub wypowiedź k lien ta . P ły tkę  tę dla pam ięci dołącza się do 
akt i przy pomocy zainstalowanego w  kancelarii ap a ra tu  można ją  w  każdej 
chwili przesłuchać. Ponadto każda kancelaria  jest wyposażona w  urządzenia ko
piujące dokum enty, a więc w  rodzaj fotokopiarki, pracującej błyskawicznie.

Godzi się też wspomnieć, że a p a ra tu ra  elektroniczna odgrywa pow ażną rolę 
także w  p rak tyce sądów, gdzie np. św iadka składającego obowiązującą przysięgę 
co do m ów ienia praw dy uprzedza się, że każde jego słowro nagryw ane jest na 
taśm ę m agnetofonow ą. S trony, adw okaci i sąd prow adzą dyskusję przez m ikrofony 
zainstalow ane na sali sądowej.

R easum ując te  krótkie uwagi n a  tem at pracy  adw okatów  naszego północnego 
sąsiada, należy stwierdzić, że jest ona otoczona obecnie dużym szacunkiem ze wzglę
du na trudne w arunki zw iązane z obfitym , często niesprecyzowanym  praw o
daw stwem  oraz ze względu na pew ną trad y cy jn ą  metodę sądzenia, w ym agającą od 
adw okata w ielkiego w ykształcenia i erudycji. Znaczną ulgą w  pracy je st duża 
dyscyplina społeczna, zam iłowanie do praw dom ów ności i w iara  w  człowieka. N a
tom iast w raca uwagę fak t, że w  życiu potocznym  znajomość praw a je st niska, 
a usługi adw okackie są bardzo popularne.


