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Niektóre aspekty wykonywania 
zawodu adwokata w Anglii i Walii

Podstawową regulacją określającą za
sady wykonywania zawodu adwokata 
w Anglii i Walii jest kodeks postępowa
nia dla adwokatury Anglii i Walii (Code 
o f Conduct fo r the Bar o f England and 
Wales). Adwokaci wykonujący zawód 
w Szkocji oraz w Północnej Irlandii, ze 
względu na pewne różnice prawne, pod
legają odrębnym uregulowaniom. Ad
wokat w swej praktyce posługuje się 
tytułem barrister w odróżnieniu od tytu
łu solicitor odnoszącego się do odrębnej 
i samodzielnej korporacji prawników, 
którzy w większości wykonują zawód 
w spółkach świadczących usługi w za
kresie doradztwa prawnego oraz wystę
powania przed sądem niższej instancji.

Przedmiotem pracy adwokata jest wy
stępowanie przed sądem, przygotowy
wanie pism procesowych oraz doradza
nie w kwestiach prawnych. W odróż
nieniu od solicitora, praca adwokata 
w przeważającej mierze koncentruje się 
na sprawach związanych z postępowa
niem przed sądem lub arbitrażem. Jed
nakże przedstawiciele obu zawodów 
współpracują ze sobą na wielu płasz
czyznach, co związane jest m.in. z tym, 
że adwokat z reguły nie kontaktuje się 
bezpośrednio z klientem. Kontakt ten 
utrzymywany jest przez solicitora, do 
którego w pierwszej kolejności zwraca 
się klient ze swoją sprawą. Solicitor

dokonuje wstępnej oceny danej sprawy 
i informuje klienta o potencjalnych skut
kach finansowych postępowania sądo
wego lub zawarcia ugody. Gdy klient 
wyraża wolę dochodzenia swych praw 
przed wymiarem sprawiedliwości, soli
citor zwraca się wtedy do adwokata 
w dokumencie zwanym brief o podjęcie 
prowadzenia sprawy przed sądem. 
W dokumencie ustanawiającym adwo
kata do prowadzenia danej sprawy znaj
duje się zwięzły opis okoliczności fak
tycznych, z przywołaniem odpowiednich 
przepisów prawnych oraz innych doku
mentów związanych z daną sprawą. Po
nadto w dokumencie określone jest wy
nagrodzenie adwokata, płatne bez 
względu na ostateczny wynik postępo
wania. Całość dokumentów zwinięta jest 
w zwój otoczony czerwoną wstążką. 
Stąd też w języku potocznym określenie 
red tape oznacza nadmierną formalność, 
biurokrację.

Adwokat wykonujący zawód samo
dzielnie może być ustanowiony w zasa
dzie tylko przez solicitora (zwanego 
klientem profesjonalnym), a nie przez 
klienta właściwego, tzn. tego, który po
winien udać się ze swoją sprawą w pier
wszej kolejności do solicitora. Ponadto 
podmiotami, od których adwokat może 
przyjąć ustanowienie i instrukcje są or
gany państwowe i samorządowe posia
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dające własnych prawników, tj. solicito- 
rów bądź adwokatów. W innych sytuac
jach, np. w sprawach związanych z pra
wem patentowym, adwokata może usta
nowić rzecznik patentowy, w sprawach 
związanych ze znakami towarowymi od
powiedni rzecznik, w sprawach związa
nych z przenoszeniem własności nieru
chomości odpowiedni prawnik, tzw. li
cenced conveyancer, itp. Ponadto rada 
adwokacka zachowuje prawo do okreś
lenia przedstawicieli innych zawodów, 
od których adwokat może przyjąć usta
nowienie i instrukcje do prowadzenia 
danej sprawy. Natomiast w sytuacji 
udzielenia pomocy prawnej z urzędu 
w postępowaniu karnym, adwokat może 
sam prowadzić sprawę w imieniu osoby, 
której przyznano pomoc prawną, jeśli 
nie ma wyznaczonego solicitora.

Zakaz przyjmowania spraw bezpośre
dnio od klienta właściwego nie jest zasa
dą prawną, lecz regułą wykonywania 
zawodu, której naruszenie może spowo
dować usunięcie z adwokatury. Uzasad
nieniem tego stanu rzeczy jest umoż
liwienie adwokatom rozwoju i specjali
zacji w zagadnieniach prawnych związa
nych z charakterystyczną pracą adwoka
tury, polegającą m.in. na występowaniu 
przed sądem, projektowaniu pism pra
wniczych oraz doradzaniu. Ponadto po
wyższa reguła wykonywania zawodu ma 
na celu lepsze przygotowanie materiału 
pod względem oceny okoliczności fak
tycznych oraz odpowiednich przepisów 
prawnych zanim sprawa trafi do adwo
kata, a nawet eliminację spraw nie nada
jących się do dalszego postępowania 
z udziałem adwokata, np. z powodu 
nadmiernie wysokich kosztów postępo
wania przy znikomym prawdopodobień
stwie wygranej. Z powodu sformalizo

wanego postępowania sądowego oraz 
wysokich kosztów związanych z udzia
łem prawników, przeważająca więk
szość spraw cywilnych rozstrzygana jest 
w drodze ugody. Zatem w najczęściej 
spotykanym układzie występują trzy 
podmioty, tj.: klient właściwy, solicitor 
-  zwany klientem profesjonalnym oraz 
adwokat. Ponadto pomiędzy adwokatem 
a klientem profesjonalnym występować 
może asystent adwokata (tzw. clerk), 
który spełnia istotne funkcje administ
racyjne w kancelarii. Powyższy układ 
jest znamienny dla systemu angielskiego 
i ma swe źródło w historii oraz tradycji 
wykonywania zawodu adwokata, a po
nadto w charakterystyczny sposób od
zwierciedla ścisły podział ról pomiędzy 
konkretnymi uczestnikami postępowania 
na poszczególnych jego etapach.

Po otrzymaniu od solicitora pisma do
tyczącego ustanowienia w sprawie, ad
wokat zapoznaje się z przedstawionymi 
dokumentami i ocenia, czy wynagrodze
nie jest adekwatne do przedmiotu, chara
kteru sprawy i stopnia jej zawiłości. 
Adwokat w zasadzie jest obowiązany 
przyjąć do prowadzenia każdą sprawę, 
której przedmiot pokrywa się z zakresem 
deklarowanej przez niego specjalizacji, 
mając na względzie jego doświadczenie, 
odpowiednie wynagrodzenie związane 
z przewidywanym czasem trwania oraz 
stopniem zawiłości sprawy, a także jego 
możliwościami czasowymi. Prawo od
mowy prowadzenia sprawy jest ograni
czone do niektórych tylko okoliczności, 
jak np. brak czasu i możliwości do właś
ciwego przygotowania się do sprawy.

Po przyjęciu sprawy wynagrodzenie 
może ulec zmianie i będzie uzasadniona 
jedynie w szczególnych okolicznościach 
ze względu na wagę sprawy, o czym
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adwokat ma obowiązek niezwłocznie 
powiadomić solicitora. Adwokat nie mo
że żądać zwiększenia wynagrodzenia 
w sytuacji, gdy termin rozpoczęcia prze
wodu sądowego jest bliski, przez co 
solicitor mógłby narazić się na negatyw
ne konsekwencje związane z wyborem 
następnego adwokata.

Adwokat nawiązuje stosunek ustano
wienia go w sprawie z tzw. klientem 
profesjonalnym czyli z solicitorem (naj
częściej jest to firma solicitorów), a nie 
z właściwym klientem. W postępowaniu 
przed sądem bierze udział adwokat i so
licitor, którzy ze sobą współpracują. Ta
ki stan rzeczy stawia adwokata w dogod
nej pozycji, bowiem w założeniu ma on 
się zajmować jedynie kwestiami pra
wnymi danej sprawy. Płatność za swe 
usługi adwokat otrzymuje od solicitora, 
a nie od właściwego klienta.

Ustanowienie adwokata przez solici
tora nie jest stosunkiem obligacyjnym, 
na podstawie którego adwokatowi przy
sługuje roszczenie w stosunku do solici
tora lub do klienta właściwego o zapłatę 
należności za wykonane usługi. Zatem 
w sytuacji, gdy adwokat nie otrzyma 
swych należności, pozostaje on bez sku
tecznych środków prawnych na ich od
zyskanie. Jednakże opłacenie adwokata 
należy do osobistych obowiązków solici
tora, który powinien ponieść koszty 
i opłaty adwokackie. W sytuacji nie
otrzymania wynagrodzenia, adwokat 
może złożyć skargę na solicitora do ko
misji dyscyplinarnej Law Society (nazwa 
korporacji skupiającej solicitorów), 
a także powinien powiadomić radę ad
wokacką. Chociaż tego typu zjawiska 
mają charakter marginalny, to jednak od 
1987 r. prowadzone są specjalne listy, na 
których umieszczane są nazwiska solici

torów (lub nazwy spółek solicitorów) 
znanych z uporczywego niepłacenia lub 
opóźnień w regulowaniu niekwestiono
wanych należności. Listy te są rozpro
wadzane wśród adwokatów. Umieszcze
nie nazwiska (bądź nazwy spółki) na 
powyższej liście oznacza, że żaden ad
wokat nie może podjąć się prowadzenia 
sprawy dla danego solicitora bez uprzed
niego otrzymania od niego zapłaty, chy
ba że adwokat z góry zadeklaruje przyję
cie sprawy za darmo.

Z wyjątkiem sytuacji występowania 
adwokata w ramach pomocy prawnej 
z urzędu, może on żądać uiszczenia wy
nagrodzenia przed przyjęciem sprawy do 
prowadzenia. Wynagrodzenie powinno 
być uzgodnione pomiędzy asystentem 
adwokata (clerk) a klientem profesjonal
nym (firmą solicitorów), jednakże ad
wokat może osobiście ustalić wysokość 
wynagrodzenia w bezpośrednich rozmo
wach z klientem profesjonalnym.

Adwokat powinien otrzymać wyna
grodzenie od solicitora za każdy przed
miot pracy, której podjął się wykonania. 
Wynagrodzenie oznaczone w dokumen
cie ustanawiającym adwokata obejmuje 
analizę załączonych dokumentów, przy
gotowania do procesu oraz prowadzenie 
sprawy przed sądem. Jednakże adwokat 
ma prawo ustalić wysokość swego wy
nagrodzenia, w zasadzie na podstawie 
dowolnie wybranej metody, która będzie 
najlepiej odpowiadać wykonanej pracy. 
W grę wchodzić może stawka godzino
wa, dzienna, opłaty dokonywane ratami 
w zależności od stadium postępowania 
lub wykonanej pracy, ryczałtowa opłata 
płatna bez względu na ilość poświęcone
go czasu, ustalona opłata pokrywająca 
całość lub część przygotowań do proce
su lub postępowania przed sądem. W ta

107



Grzegorz A. Lewański

kim przypadku porozumienie dotyczące 
podstaw wyliczenia wynagrodzenia po
winno być zawarte na piśmie z klientem 
profesjonalnym.

Natomiast zabronione jest reprezento
wanie podmiotu w zamian za ustaloną 
pensję, a także doradzanie w oznaczo
nym okresie za ustaloną kwotę. Ponadto 
wynagrodzenie nie może być związane 
lub uzależnione od wyniku postępowa
nia.

Adwokat w stosunkach z klientem 
profesjonalnym powinien mieć na uwa
dze, że jego pierwszorzędnym obowiąz
kiem jest ochrona interesów klienta wła
ściwego. Adwokat nie może dopuścić do 
sytuacji, w której klient profesjonalny 
ograniczałby swobodę jego działania 
w zakresie jak najkorzystniejszego spo
sobu prowadzenia sprawy klienta właś
ciwego. Adwokat nie może przyjmować 
ani udzielać żadnych korzyści poza wy
nagrodzeniem od klienta profesjonalne
go, od którego otrzymuje sprawę do 
prowadzenia. Ponadto adwokat nie może

prowadzić kancelarii lub pracować 
w miejscu, w którym znajduje się biuro 
solicitora bez uzyskania zgody rady ad
wokackiej. Co więcej, adwokat nie po
winien odbierać dokumentów w biurze 
solicitora, z wyjątkiem szczególnych 
okoliczności, takich jak, np. udział 
w konferencji lub proces ujawnienia do
kumentów istotnych dla sprawy z punktu 
widzenia dowodowego.

Przyciąganie klientów poprzez rekla
mę usług jest zakazane. Kwestie te 
szczegółowo reguluje, zatwierdzony 
przez radę adwokacką, kodeks dotyczą
cy reklamy, tzw. Code o f Advertising 
and Publicity. Adwokat może umieścić 
tytuł barrister na karcie wizytowej, z po
daniem innych kwalifikacji zawodo
wych lub akademickich, adresu miejsca 
pracy, adresu zamieszkania, numerów 
telefonów itp. Praktykujący adwokaci 
mogą ogłaszać swoje usługi do publicz
nej wiadomości poprzez umieszczenie 
informacji w spisach adwokatów za
twierdzanych przez radę adwokacką.


