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wyboru przez osobę, której przyznano prawo do pomocy prawnej z urzędu, praw-
nika który będzie ją reprezentował; zakłada wprowadzenie urzędowego formula-
rza oświadczenia o stanie majątkowym; przewiduje możliwość wypłaty zaliczek
pełnomocnikom już na początku postępowania; czy w końcu stworzenie funduszu
na realizację prawa ubogich. Największą kontrowersję wzbudziła propozycja aby
pomoc prawną z urzędu przynajmniej w części finansowały korporacje adwokatów
i radców prawnych. To ostatnie rozwiązanie spotkało się ze stanowczym sprzeci-
wem zgromadzonych na sali adwokatów i radców prawnych. Podnoszono słusznie,
że obciążenie osób świadczących pomoc prawną kosztem tejże pomocy byłoby
kuriozalne. Pozostałe zmiany były raczej życzliwie przyjęte.

Z wyjątkiem może samych organizatorów konferencji, z ostrożnością odnoszono
się zaś do pomysłów tworzenia nowych instytucji, organów mających zajmować się
pomocą prawną, gdyż sama administracja zazwyczaj pochłania znaczne koszty.

Nie sposób w tym miejscu przytoczyć wszystkich wypowiedzi z dyskusji nad
możliwością reformy dostępu do pomocy prawnej. Bez wątpienia pokazała ona
jednak, że znajdujemy się w punkcie zwrotnym i prace nad zmianą obecnego stanu
prawnego pewnie niedługo ruszą. Będzie to wymagało czynnego włączenia się ad-
wokatury w tworzenie nowych regulacji prawnych, po to, by jej głos nie pozostał
tylko z boku.

Piotr Nachmann

SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI
ZAMKNIĘCIA ROKU PRAWNICZEGO 2002

HAGA, 20–22 CZERWCA 2002

I. Uroczystość Zamknięcia Roku Prawniczego została zorganizowana w dniach
20–22 czerwca 2002 roku w Hadze przez Młodą Adwokaturę przy Sądzie Najwyż-
szym Holandii (de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden), pod patronatem
mec. Willema de Vries, Dziekana Haskiej Izby Adwokackiej.  Zaproszenie do pana
Prezesa NRA wystosował mec. Cyril Dumoulin, Przewodniczący Młodej Adwokatury.

Uroczystość, którą od około kilkunastu lat organizują młodzi adwokaci haskiej
izby (do struktury wyodrębnionej w ramach holenderskiej adwokatury obowiązko-
wo należą aplikanci adwokaccy oraz adwokaci przez 7 lat od przyjęcia do korpora-
cji), zajmuje istotne miejsce w kalendarzu holenderskiej palestry ze względu na
rolę, jaką hascy adwokaci odgrywają w tym kraju.  Adwokaci wykonujący zawód w
tym okręgu (w Holandii obowiązuje system przypisania adwokata do określonego
okręgu sądowego) mają bowiem jako jedyni przywilej występowania przed Sądem
Najwyższym.  Dodatkowo, na prestiż kancelarii w tym mieście wpływa fakt, że w
Hadze mieszczą się siedziba rządu, ministerstwa oraz większość innych istotnych w
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skali kraju urzędów (Amsterdam pozostaje w zasadzie tytularną stolicą Królestwa
Holandii – nawet siedzibą dworu królewskiego jest Haga).

Na tegoroczne uroczystości przybyli, obok Prezesa Sądu Najwyższego Holandii,
przedstawiciele międzynarodowych instytucji arbitrażowych mieszczących się w
Hadze, delegaci Ministerstwa Sprawiedliwości Holandii, przedstawiciele adwoka-
tur z Belgii, Luksemburga Francji, Anglii i Walii, Niemiec, Irlandii oraz – na co szcze-
gólną uwagę zwracali gospodarze – delegaci z Węgier i Polski.  Podkreślano, że
obecność przedstawicieli adwokatur z tego regionu Europy stanowi najlepszą zapo-
wiedź rozszerzenia Unii Europejskiej i bezpośredni dowód pewności tego procesu.

II. Otwarcia uroczystości dokonał wieczorem 20 czerwca Dziekan Haskiej Izby
Adwokackiej w Nieuwe Kerk.  Po przemówieniu, w którym poza powitaniem gości
podniesione zostały bieżące problemy adwokatury (takie jak: sygnalizowany przez
Sąd Najwyższy obniżający się poziom skarg kasacyjnych oraz biurokracja związana
pokrywaniem przez Państwo kosztów pomocy prawnej świadczonej ubogim), zgro-
madzeni we wnętrzu haskiego kościoła wysłuchali koncertu w wykonaniu dwojga
młodych muzyków, laureatów Konkursu im. Księżnej Krystyny, pani Karolinki de Bree
(na fortepianie) a następnie pana Jeroena van der Wel (na skrzypcach).  Po występie,
w podziemiach kościoła podjęto gości poczęstunkiem, przy którym w nieformalnej
atmosferze można było dzielić się wrażeniami z koncertu i wymieniać poglądami.

III. Drugi dzień uroczystości rozpoczął się od Oficjalnego Zamknięcia Roku
Prawniczego o godz. 10.30 w jednej z głównych sal Pałacu Pokoju (siedziby stałych
instytucji międzynarodowego arbitrażu).  Jako pierwszy przemówił mec. Cyril Du-
moulin, Przewodniczący Młodej Adwokatury, który podsumował wydarzenia ostat-
niego roku zarówno w Holandii (szok spowodowany w tym kraju zabójstwem Pima
Fortuyna, dokonanym na tle politycznym, wyniki wiosennych wyborów parlamen-
tarnych) jak i na świecie (zamach terrorystyczny na WTC w Nowym Jorku); podkre-
ślił wzrastającą rolę Hagi jako ośrodku sądownictwa międzynarodowego (proces
Slobodana Milosevica, powołanie Międzynarodowego Trybunału Karnego).  Po tym
powitalnym przemówieniu wręczono nagrodę w dorocznym konkursie, w ramach
którego młodzi adwokaci opracowują pismo procesowe dotyczące wybranego ka-
zusu.  Następnie zaproszono mec. E. Van Staden ten Brinka, jednego ze znanych
haskich adwokatów, do wygłoszenia wykładu przygotowanego specjalnie na tę
uroczystość.  Wykład pt. „Wolny zawód prawniczy i jego wrogowie” poświęcony
został przede wszystkim historii holenderskiej palestry oraz współczesnym regula-
cjom, z jednej strony zapewniającym wolność wykonywania zawodu adwokata,
lecz jednocześnie nakładającym biurokratyczne ciężary na członków korporacji.
Na zakończenie uroczystości Dziekan Haskiej Izby Adwokackiej w sposób symbo-
liczny ogłosił Rok Prawniczy zamkniętym.

Pierwszą część obchodów drugiego dnia zakończono lunchem wydanym przez
Młodą Adwokaturę dla oficjalnych i zagranicznych gości w Hotelu Carlton Ambas-
sador, gdzie omówiono bieżące inicjatywy sekcji młodych adwokatów w poszcze-
gólnych krajach.
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Zwieńczeniem drugiego dnia uroczystości był wieczór w Lucent Danstheater, na
którego program złożyły się: kabaret autorstwa i w wykonaniu młodych adwoka-
tów, kolacja urządzona na scenie teatru oraz zabawa taneczna w salach recepcyj-
nych tego gmachu.  Goście w strojach wieczorowych w radosnej atmosferze i przy
muzyce zarówno granej na żywo jak i odtwarzanej bawili się do późnych godzin
nocnych.  Na tym także punkcie programu zakończył się udział przedstawiciela
NRA w haskich obchodach, które w części już nieoficjalnej kontynuowano w sobo-
tę, 22 czerwca.

IV. Warto podkreślić niezwykle miłe przyjęcie delegatów adwokatur krajów Eu-
ropy środkowej, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w uroczystościach w Hadze.
Gospodarze i goście z krajów Europy zachodniej z dużym zainteresowaniem pytali
o sposób organizacji palestry w Polsce, praktyczne aspekty wykonywania zawodu
oraz wpływ spodziewanego rozszerzenia Unii Europejskiej na nasze korporacje.
Wielokrotnie podkreślano, że obecność delegatów Polski i Węgier świadczy o inte-
gracji kontynentu europejskiego, która postępuje faktycznie niezależnie od struktur
formalnych.

Wydaje się, że trzeba także zauważyć istotną rolę takich uroczystości dla integra-
cji adwokatów w tej Izbie.  Współczesność i wynikający z niej pośpiech, który staje
się nieodłącznym elementem wykonywania zawodu adwokata w większych ośrod-
kach miejskich (co można zaobserwować również w Polsce), rozluźnia więzy we-
wnątrz korporacji prawniczych.  Tymczasem, program Zamknięcia Roku Prawni-
czego mimo iż miał wyraźnie ceremonialny charakter, umożliwił uczestnikom wy-
mianę poglądów na wiele tematów istotnych dla dzisiejszej palestry – i co zaskaku-
jące, czasem wspólnych dla różnych krajów (np. temat pomocy prawnej, której
koszty pokrywa skarb państwa).

Leszek Rydzewski

PROMOCJA KSIĄŻKI
ADWOKATA WŁADYSŁAWA SIŁA-NOWICKIEGO

3 czerwca 2002 roku w Towarzystwie Miłośników Historii przy Rynku Starego
Miasta 29/31 w Warszawie odbyło się spotkanie z okazji wydania przez Zarząd
Główny Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego „Wolność i Niezawisłość”
Wrocław 2002, 2-tomowych wspomnień adwokata Władysława Siła-Nowickiego.
Na tę uroczystość przybyło do Sali im. Joachima Lelewela bardzo wiele osób oraz
rodzina, przyjaciele i znajomi tego wybitnego Adwokata. Wśród gości byli m.in.:
b. marszałek Sejmu prof. dr hab. Wiesław Chrzanowski, b. Pierwszy Prezes SN prof.
dr hab. Adam Strzembosz, b. premier Jan Olszewski, prezes NRA adwokat Stani-
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