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Sąd mógłby zatem — stosownie do okoliczności — nakazać właścicielowi nie
ruchomości władnącej przywrócenie stanu zgodnego z umową stron i zaniechanie 
określonych czynności, które przekraczają zakres służebności (art. 222 i 251 k.c.). 
Gdyby jednak umowa, z braku bliższych danych w tym zakresie, nie pozwalała 
na takie rozstrzygnięcie, to sąd mógłby ustalić zakres i sposób wykonywania 
służebności według zasad współżycia społecznego przy uwzględnieniu zwyczajów 
miejscowych (art. 287 k.c.).

adw. Alojzy Jeziorski
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X X V II Kongres Międzynarodowego Zrzeszenia Adwokatów
w Zagrzebiu

W dniach od 5 do 9 września 1977 r. odbył się w Zagrzebiu XXVII Kongres 
Międzynarodowego Zrzeszenia Adwokatów (Union Internationale des Avocats) 
z okazji 50-lecia istnienia tej organizacji.

W obradach uczestniczyło 460 adwokatów, reprezentujących 39 krajów całego 
świata, a mianowicie (w kolejności alfabetycznej): Afrykę Południową, Algerię, 
Anglię, Argentynę, Australię, Austrię, Belgię, Brazylię, Czechosłowację, Danię, 
Egipt, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Iran, Izrael, Jugosławię, 
Kanadę, Liban, Luksemburg, Nigerię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Republikę 
Federalną Niemiec, Rumunię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Syrię, 
Tunis, Turcję, Wenezuelę, Włochy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zair i Zambię.

Na czele delegacji polskiej stał prezes NRA adw. dr Zdzisław Czeszejko, a po
nadto w jej skład wchodzili: adw. dr Jerzy Sieklucki, dziekan Rady Adwokackiej 
w Bielsku-Białej, i adw. Zbigniew Czerski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
przy NRA.

Union Internationale des Avocats powstała w 1927 r. i w krótkim czasie objęła 
większość adwokatur krajów europejskich. Do wybuchu wojny odbyło się dziewięć 
kongresów. Dziesiąty z kolei, który miał się odbyć w Warszawie, nie doszedł jednak 
do skutku z powodu wybuchu wojny.

UIA jest organizacją uczestniczącą w pracach UNESCO i z tego tytułu jest za
rejestrowana jako organizacja współpracująca w Organizacji Narodów Zjednoczo
nych. Widomym tego symbolem była błękitna flaga Organizacji Narodów Zjedno
czonych, powiewająca przed miejscem obrad obok jugosłowiańskiej flagi narodowej, 
jako sztandaru gospodarzy Kongresu.

Zadaniem UIA jest prowadzenie szerokiej wymiany doświadczeń zawodowych 
między adwokatami, związanych przede wszystkim z działalnością adwokata w ży
ciu prawniczym kraju. Dane i informacje w tym zakresie zbierane są stale poprzez 
członków-korespondentów, których jest w tej chwili na świecie przeszło dwa ty
siące.

Stale urzęduje kierowane przez dyrektora biuro UIA, zajmujące się sprawami 
organizacyj nymi.

Na czele UIA stoi prezes, wybierany na okres dwóch lat przez Kongres. 
W pracy pomagają mu wiceprezesi, sekretarz generalny i sekretarze oraz skarb
nik generalny.

Istnieje pięć stałych komisji UIA, a mianowicie:
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1) Komisja prawa i techniki,
2) Komisja roli adwokata w życiu społecznym,
3) Komisja studium porównawczego systemów prawnych,
4) Komisja prawa azylu i ekstradycji,
5) Komisja konsultacyjna adwokatur krajów Europejskiej Wspólnoty Go

spodarczej.
Komisje stale przygotowują tematykę kolejnych kongresów UIA.
W wyniku dyskusji na Kongresach podejmowane są rezolucje, będące niejako 

podsumowaniem prac w poszczególnych komisjach.
XXVII Kongres UIA w Zagrzebiu przyjął do zreferowania następujące tematy 

robocze:
1) Prawa robotników w kierowaniu przedsiębiorstwami i ochrona tych praw 

(sprawozdawca generalny: adw. Rudi Selih, Lubiana).
2) Warunki efektywności postępowania sądowego (sprawozdawca generalny — 

adw. Guy Picarda, Londyn).
3) Odpowiedzialność kierującego przedsiębiorstwem w razie upadłości (sprawo

zdawca generalny — adw. Mario Scamoni, Mediolan).
4) Prawo i technika (sprawozdawca generalny — przewodniczący stałej komisji 

adw. dr Hans Peter Schmid, Bazylea).
5) Azyl polityczny i esktradycja (sprawozdawca generalny — adw. Juan Munoz 

Campos, Madryt).
6) Rola adwokata w życiu społecznym (sprawozdawca — przewodniczący stałej 

komisji adw. Roland Jaton, Lozanna).
7) Pomoc prawna świadczona w sądzie i poza sądem (sprawozdawca generalny 

adw. dr Erich Klingę, Koblencja).
Delegacja polska wzięła udział w pracach trzech komisji, a mianowicie w ko

misji obradującej nad pomocą prawną świadczoną w sądzie i poza sądem (prezes 
NRA Zdzisław Czeszejko), w komisji prawa i techniki (dziekan Jerzy Sieklucki) 
oraz w komisji, której tematem obrad były warunki efektywności postępowania 
sądowego (adw. Zbigniew Czerski). Ponadto dziekan Jerzy Sieklucki wziął udział 
w pracach roboczych komisji przygotowującej tematykę na przyszły Kongres, 
dotyczącą zagadnień związanych z udziałem adwokata w życiu poblicznym.

Prace we wszystkich tych komisjach były niezmiernie interesujące i wiele 
z tego, co zostało powiedziane, nadaje się do wykorzystania w obecnych pracach 
samorządu adwokackiego. Wymiana doświadczeń oraz wszystko to, co wiąże się 
z nowoczesnym wykonywaniem zawodu, niewątpliwie przekracza granice państw 
przy wszystkich istniejących różnicach ustrojowych. Jako przykład można tu 
podać problem specjalizacji w wykonywaniu zawodu adwokata, tak aktualny w tej 
chwili na całym świecie. Adwokatury poszczególnych krajów przystępują w różny 
sposób do rozwiązywania tego problemu, przy czym jest oczywiste, że są to pierw
sze próby instytucjonalnego rozwiązania zagadnienia specjalizacji, dalekie jeszcze 
od doskonałości. Zagadnienie tej specjalizacji jest zresztą zagadnieniem szerszym, 
występującym również i w innych zawodach prawniczych (dotyczy to np. także sę
dziów), a ponadto wiąże się ono z zagadnieniem innego rodzaju specjalistów, mia
nowicie ekspertów (rzeczoznawców) od wszelkiego rodzaju dziedzin życia (nie 
tylko technicznych), którzy coraz szerzej wkraczają na salę sądową uzbrojeni 
w swój autorytet wiedzy fachowej, wręcz majoryzują prawników.

W postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego biorą w wielu krajach coraz 
szerszy udział socjologowie, psychologowie, specjaliści od psychologii dziecięcej, 
wychowania dzieci i młodzieży, seksuologowie oraz wszelkiego rodzaju opiekunowie
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społeczni, a więc osoby, które niejednokrotnie prezentują swoje opinie pod kątem 
wąsko pojmowanej własnej wiedzy .specjalnej. Powstaje wtedy nie zamierzone prze
ciwstawianie specjalistów— „generalistom”, którzy z tych wszystkich opinii muszą 
wyciągnąć końcowy wniosek. Jest to, oczywiście, tylko przykład fragmentu dyskusji 
w czasie obrad komisji zajmującej się warunkami efektywności postępowania sądo
wego.

Prace komisji Kongresu trwały codziennie od podz. 9 do 12 i od godz. 16 do 18.
W pierwszym dniu obrad na posiedzeniu plenarnym Kongresu UIA, które się 

odbyło w pięknej, nowoczesnej sali koncertowej miasta Zagrzebia im. Batroslava 
Lisinskiego, powitał przybyłych prezes UIA adw. dr Aurel Krstulovic z Za
grzebia, otwierając jednocześnie obrady Kongresu. W czasie otwarcia zabierali 
również głos: Ivan Franko, minister sprawiedliwości Socjalistycznej Federacyjnej 
Republiki Jugosławii, adw. Dragoslav Trnicic, prezes Związku Izb Adwokackich 
Jugosławii, przedstawiciele światowych organizacji prawniczych oraz zasłużeni 
działacze UIA, jak b. prezydent Robert Martin (Francja) i inni.

Po otwarciu Kongresu wszyscy uczestnicy udali się autokarami do miejscowości 
Kumrovec (położonej ok. 40 km od Zagrzebia), miejsca urodzin marszałka Tity. 
Obok domu, w którym się urodził marszałek Tito, znajduje się tzw. dom upamięt
niający, poświęcony historii walk partyzanckich o wyzwolenie narodowe i społeczne 
Jugosławii oraz historii życia marszałka. Są tam również wyświetlane filmy do
kumentalne.

W czasie trwania Kongresu uczestnicy zostali przyjęci przez Jakova Blażevic’a, 
przewodniczącego Prezydium Socjalistycznej Republiki Chorwacji, oraz byli po
dejmowani przez Ivana Franko, ministra sprawiedliwości Jugosławii, i Ivo Vrho- 
vec’a, przewodniczącego Rady Miejskiej miasta Zagrzebia.

W ostatnim dniu obrad prezesem UIA na następne dwa lata wybrany został 
adw. Albert Zurfluh z Paryża.

Pięć dni obrad Kongresu, wypełnionych obficie obradami i niezmiernie cieka
wymi dyskusjami, minęło szybko.

Kongres UIA był jeszcze jednym dowodem tego, jak 'potrzebne są kontakty 
między prawnikami, jak potrzebna jest wymiana doświadczeń i wiadomości o róż
nych rozwiązaniach tych samych problemów, jakie stawia przed ludźmi wykony
wanie zawodu. Spotkania tego rodzaju służą nie tylko sprawom zawodu czy wy
miaru sprawiedliwości, ale również sprawie pokoju, odprężenia na świecie i zbra
tania między narodami.

adw. Zbigniew Czerski


