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SO TIR  G L A V IN C E

Prezes Federacji Izb Adwokackich Jugosławii

O rg a n iza c ja  adw okatury i po łożenie adw okatów  w Jugosław ii

Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii powstała — jak 
wiadomo — jako jednolite państwo dopiero po pierwszej wojnie świato
wej. Do tego czasu poszczególne części składowe Jugosławii wchodziły 
w skład wielu państw , niektóre zaś istniały jako państw a samodzielne. 
W skutek takiego rozwoju oraz różnorodności ustrojów  praw nych, którym  
poszczególne części Jugosław ii podlegały, także adw okatura rozw ijała się 
nierównom iernie.

Pierw sze izby adwokackie jako organizacje zawodowe adwokatów po
w stały przeszło 100 lat temu. Jednakże jednolitą s truk tu rę  organizacyjną 
oraz zakres działalności nadano adw okaturze dopiero w 1929 r. na pod
staw ie ustaw y o adwokatach, k tóra obowiązywała do drugiej wojny 

a światowej.
Po wyzwoleniu, a następnie w trakcie przem ian rew olucyjnych, doce

niając znaczenie i rolę adw okatury na polu um acniania ustro ju  prawnego 
kraju , Zgromadzenie Narodowe Socjalistycznej Federacyjnej Republiki 
Jugosław ii zaraz na początku 1946 roku uchwaliło ustaw ę o adwokatach, 
k tóra w zasadzie nie zmięniała organizacji adw okatury  oraz sytuacji 
praw nej adwokatów.

Zm iana stosunków społecznych w dalszym powojennym, socjalistycz
nym  rozwoju k raju  wym agała odpowiednich zmian również w adwoka
turze, tak  aby mogła ona dotrzym ywać kroku rozwojowi całego państwa. 
Ustawa o adwokaturze z 1957 r. usankcjonowała zaszłe do tego czasu 
zm iany w państw ie oraz wytyczyła drogę dalszego wzmocnienia adw oka
tu ry  i jej pomyślnego rozwoju.

Następnym  dużym krokiem  w rozwoju adw okatury były postanowienia 
K onstytucji SFR J z 1963 roku. A rtykuł. 67 K onstytucji przew iduje, że 
pomocy praw nej obywatelom i organizacjom udzielają adwokaci, adwo
katu ra  zaś jest podstawową form ą jej udzielania obok innych form  po
mocy praw nej; natom iast państwo powinno zapewnić w arunki niezbędne 
do jej udzielania. Pozycję społeczną adwokatów reguluje art. 14 Kon
stytucji, w myśl którego ludzie pracy samodzielnie upraw iający zawodo
wą działalność m ają zasadniczo te same praw a i obowiązki wobec pań
stwa co ludzie pracy zatrudnieni w instytucjach i przedsiębiorstwach.
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W ymienione przepisy praw ne umożliwiły dalszy rozwój adw okatury 
zgodnie z postępującym  rozwojem  socjalistycznego system u samorządo
wego, zapewniając organizacjom adwokackim coraz pełniejszy samorząd.

Procesowi decentralizacji w ładzy w rozwoju system u konstytucyjnego 
Jugosław ii towarzyszył coraz pełniejszy rozwój sam orządu w gospodarce 
i innych dziedzinach życia. A dw okatura rozw ijała się równolegle z tym  
procesem. Toteż następnym  przełomowym  etapem  w rozwoju adwoka
tu ry  była ustaw a o adw okaturze i innej pomocy praw nej z 1971 r.

Ustawa ta określa tylko główne zasady działalności adwokackiej, prze
kazując ciałom ustawodawczym  poszczególnych republik uregulow anie — 
w ram ach własnych przepisów praw nych — całokształtu spraw  adwoka
tu ry  oraz sytuacji praw nej adwokatów.

W tej chwili znajdujem y się na etapie uchw alania ustaw  republikań
skich. Pięć republik oraz jedna prowincja autonom iczna już w ydały swoje 
ustaw y, w fazie końcowej zaś są ustaw y, jakie m ają być uchwalone w 
Chorwacji oraz w Prow incji Autonomicznej Kosowa. Ustawa o adwoka
turze i innej pomocy praw nej, znowelizowana w połowie 1971 r., została 
uchylona 31.X II.1971 roku, tak  że powyższe ustaw y pow inny być jak  na j
rychlej uchwalone.

Problem  zatem organizacji adw okatury oraz sytuacji praw nej adwoka
tów  w Jugosławii leży w gestii władz ustawodawczych poszczególnych 
republik  bądź prowincji autonomicznych. Nie narusza to jednak w ni
czym jedności całej adw okatury jugosłowiańskiej, o czym jeszcze bę
dzie mowa niżej.

Ten krótki przegląd uregulowania sytuacji adw okatury  w Jugosław ii 
pod względem praw nym  pozwala dostrzec, że jednolity  rozwój adwoka
tu ry  przebiegał w trzech fazach. Podw aliny pierwszej fazy stanow i usta
wa o adwokatach z 1929 roku, k tóra w głównych zarysach pozostała nie 
zmieniona również w ustaw ie o adwokatach z 1946 roku. D rugą fazę w y
znacza ustawa o adwokatach z 1957 roku, trzecią zaś — ogólna ustaw a
0 adw okaturze i innej pomocy praw nej z 1971 roku. W kracza ona w fazę 
końcową dzięki uchwaleniu ustaw  o adw okaturze przez poszczególne re 
publiki i prowincje autonomiczne.

Chcąc pokrótce scharakteryzow ać każdą z trzech faz zachodzących 
w rozwoju adw okatury, określilibyśm y pierwszą jako autonom ię adwo
k a tu ry  pod silnym  nadzorem  państw a, a drugą jako pełniejszą autonom ię 
z w łasnym  samorządem  i m inim alnym i pozostałościami nadzoru pań
stwowego, natom iast okres trzeci cechuje pełna autonom ia adw okatury
1 organizowanie jej na zasadach samorządu z pozostawieniem  nadzoru 
państw a tylko w odniesieniu do praworządności i przestrzegania przepi
sów norm atyw nych przez organizacje adwokackie.

Autonom ia adw okatury w pierwszej fazie znajdow ała wyraz przede 
wszystkim  w praw ie izb adwokackich do wpisywania do re jes tru  przy ję
tych nowych członków, w uchw alaniu regulam inu dotyczącego walnego 
zebrania i innych władz, w uchw alaniu przepisów dotyczących postępo
w ania dyscyplinarnego oraz sądów dyscyplinarnych itd. M inister sp ra
wiedliwości sprawował najwyższy nadzór nad działalnością izb adwo
kackich, mógł rozwiązać izby adwokackie pod określonym i w arunkam i 
i zarządzić nowe wybory oraz wyznaczyć spośród adwokatów kom isarza
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rządu, który do najbliższych wyborów prowadziłby spraw y izby adwo
kackiej. Ponadto m inister sprawiedliwości określał liczbę izb adwokac
kich, teren  ich działania i siedzibę.

W m yśl ustaw y z 1946 roku organizacja adw okatury nie uległa zasad
niczym  zmianom, z tym  jednak uzupełnieniem, że upraw nienia doty
czące nadzoru państwowego zostały zmniejszone i przelane m inistrom  
sprawiedliwości poszczególnych republik.

W arto podkreślić, że również w tym  okresie samodzielność adwokatów 
i ich niezależność w pracy była całkowicie zapewniona, a tajem nica za
wodowa i im m unitet zawodowy — zagwarantowane. Zawód adwokacki 
wykonyw ano wyłącznie w indywidualnych kancelariach adwokackich, 
chociaż ustaw a pozwalała na zawieranie spółek.

Zasadniczą cechą takiej sytuacji adw okatury i adwokatów jest trak to 
wanie tych  ostatnich jako ludzi upraw iających wolny zawód.

Jeśli chodzi o ocenę rozwoju system u ustawodawczego w Jugosław ii, 
w arto podkreślić, że niem al od pierwszych dni nowej socjalistycznej J u 
gosławii adw okatura stanowi część składową jej system u sądowego i tra k 
tow ana jest jako niezbędny czynnik w państwie, bez którego istnienia 
nie sposób zapewnić nie tylko pełnej ochrony praw nej interesów  oby
wateli, ale także dalszego rozwoju ustro ju  prawnego i wzm acniania p ra 
worządności.

Ponieważ niem al od pierwszych dni istnienia socjalistycznej Jugosław ii 
przestrzeganie praworządności w działalności wszystkich władz państw o
wych, a zwłaszcza władz sądowych, było jednym  z głównych postulatów 
prawidłowego rozwoju społecznego, przeto zasada ta  przyczyniła się do 
zm iany pozycji społecznej adw okatury.

W przeciw ieństwie do dotychczasowego traktow ania adw okatury  jako 
wolnego zawodu ustaw a z 1957 roku podnosi w ykonyw anie zawodu ad
wokackiego do rangi samodzielnej służby publicznej. A dw okatura prze
sta je  być zatem wolnym  zawodem, wykonywanie zaś tego zawodu staje  
się samodzielną funkcją publiczną.

Niewątpliwie takie traktow anie adw okatury jest nie tylko w yrazem  
uznania dla adw okatury i adwokatów za ich dotychczasowy w kład w 
udzielanie pomocy praw nej obywatelom i organizacjom w praw orządnym  
rozstrzyganiu sporów, ale również poważną podstawą dalszego wzm ac
niania adw okatury i jej pomyślnego rozwoju.

Jednocześnie ustaw a z 1957 roku jest poważnym krokiem  naprzód w 
dalszym  organizowaniu samorządu adwokatów. Zam iast więc silniejszego 
nadzoru władz państwowych nad działalnością organizacji adwokackich 
wprowadza się system samorządu społecznego w adw okaturze. O w pisa
niu do rejestru  adwokatów decyduje samodzielnie rada izby adwokackiej, 
k tóra składa się w połowie z adwokatów w ybranych na w alnym  zebraniu 
izby adwokackiej, a w połowie z przedstawicieli społeczeństwa, m iano
w anych przez najwyższe ciała, poszczególnych republik spośród praw ni
ków i działaczy społecznych.

Ponadto rady izb adwokackich rozpatrują wszelkie spraw y dotyczące 
dalszego rozwoju adw okatury i zgłaszają odpowiednie wnioski władzom 
państwowym.

Taka organizacja adw okatury wraz z radam i jako organam i społecz
nym i pozwoliła nawiązać ściślejszy kontakt między adw okaturą a w ła
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dzami państwowymi, a zwłaszcza lepiej i pełniej zapoznać państw o z pro
blem atyką adw okatury oraz jej potrzebami.

Chociaż zawód adwokacki nadal w7ykonuje się w indyw idualnych kan
celariach adwokackich, to jednak ranga funkcji publicznej, do której 
podniesiono wykonywanie zawodu adwokackiego, podnosi z kolei sam za
wód adwokata na jeszcze wyższy szczebel i przydaje m u większe znacze
nie społeczno-państwowe.

Ze względu na coraz silniejszy rozwój uspołecznionego sektora gospo
darki duże znaczenie dla sytuacji praw nej adw okatury i dla roli adwo
katów  w udzielaniu pomocy praw nej obywatelom  oraz instytucjom  
i przedsiębiorstwom  m ają postanowienia ustawy, k tóre zezwalają adwo
katom  na zawieranie umów z przedsiębiorstwam i w spraw ie stałego re
prezentow ania tych przedsiębiorstw. Adwokaci mogą zatem  nie tylko za
stępować przedsiębiorstwa przed sądem, ale także udzielać im pełnej po
mocy praw nej związanej z działalnością przedsiębiorstw.

Rozwój system u prawnego i gospodarczego stw arzał nowe problem y w 
zakresie stosunków własnościowych przedsiębiorstw  i instytucji. Państw o 
z całym  zaufaniem  pozwoliło adwokatom  angażować się całkowicie w 
praw ne rozstrzyganie powstałych sporów.

W m inionym okresie, w zależności od rozwoju stosunków społecznych, 
adwokaci zasadniczo nastaw iali się na udzielanie pomocy praw nej oby
watelom, a tylko w w yjątkow ych wypadkach także instytucjom  i przed
siębiorstwom. Obecnie zaś coraz większa liczba adwokatów zajm uje się 
udzielaniem  pomocy praw nej przedsiębiorstwom  w najrozm aitszej formie.

Należy podkreślić, że właśnie ustaw a z 1957 roku zachęciła w ielu p raw 
ników do przerzucenia się w szeregi adw okatury. Liczba adwokatów w 
ciągu następnych lat wzrosła niem al podwójnie, przy czym szczególne 
znaczenie ma napływ  m łodych prawników.

Coraz większe przestaw ianie się adwokatów na zastępowanie przed
siębiorstw  nasuwa stopniowo samym  adwokatom  m yśl o konieczności 
specjalizacji w adwokaturze. W związku z tym  w yłania się zagadnienie 
otw ierania większych kancelarii adwokackich, w ram ach których oby
w atele lub przedsiębiorstwa mogliby otrzym ać pełną pomoc praw ną z za
kresu wszystkich dziedzin prawa. Obserwuje się powstawanie spółek ad
wokackich, gdzie pracuje kilku adwokatów, którzy swoje wzajem ne sto
sunki regulują umową; są też próby nadania takim  kancelariom  osobo
wości prawnej.

Jednakże jak dotychczas spraw a ta pozostaje w sferze prób, nie można 
bowiem wyeliminować sprzeczności zachodzącej między obowiązkiem 
subordynacji, koniecznej w takiej organizacji o charakterze osoby praw 
nej, a samodzielnością i niezależnością adwokata jako zasadniczym  postu
latem  zawodu adwokackiego.

Niemniej jednak te  procesy w rozwoju adw okatury w ykazały nie tylko 
dążenie państw a do jak najszerszego i coraz pełniejszego włączenia ad
w okatury  i adwokatów do wszystkich procesów życia państwowego oraz 
do utw ierdzenia pracy adw okatury jako pełnienia funkcji publicznej, lecz 
także były dowodem postawy samej adw okatury, dążącej do czynnego 
udziału w budowaniu socjalistycznego ustro ju  praw no-państwowego. 
W dalszej perspektyw ie prowadzi to do większego zaangażowania adwo
katów w życiu kraju . W rezultacie więc coraz większa liczba adw okatów
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jest w ybierana do różnych władz państwowych. Adwokaci, wprawdzie nie 
tak licznie, są w ybierani do poszczególnych rad  gm innych i m iejskich, 
a także kilkakrotnie w ybierani byli do zgromadzeń narodowych repu
blik oraz do Federalnego Zgromadzenia Narodowego.

W szystko to świadczy o silnej więzi adw okatury i adwokatów z ca
łym  państwem .

Chociaż w ykonyw anie zawodu adwokackiego podniesiono do rangi 
funkcji publicznej, to jednak gdy mowa jest o rozwiązywaniu problemów 
bezpośrednio dotyczących życia i pracy adwokatów oraz ich egzystencji, 
pojęcie, że adw okatura jest wolnym zawodem, nadal pokutuje. Przeło
mowe znaczenie m iała tu  ustaw a z 1963 roku, o której już była wyżej 
mowa, zasadniczo zrów nująca adwokata, jeśli chodzi o praw a i obowiązki 
wobec państw a, z ludźmi pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Ustawa o adw okaturze i innej pomocy praw nej z 1971 roku określa 
zawód adwokacki jako pełnienie samodzielnej funkcji publicznej, zapew
niając pełny samorząd jej organizacjom. Już uchwalone ustaw y republi
kańskie oraz dzielnic autonom icznych ujęły tę koncepcję z uwzględnieniem 
własnej specyfiki. Chociaż w poszczególnych ustaw ach republik i dziel
nic autonom icznych zachodzą pewne różnice w niektórych rozwiązaniach 
ustawowych, to jednak zasadnicze zagadnienia zostały wszędzie rozw ią
zane praw ie identycznie. Oto niektóre z nich:

Pełnienie zawodu adwokackiego stanowi samodzielną funkcję publicz
ną. Państw o powinno zapewnić w arunki do upraw iania zawodu adwo
kackiego, adwokaci zaś — jeśli chodzi o praw a i obowiązki wobec pań
stw a — są w zasadzie zrównani z ludźm i pracy zatrudnionym i w insty
tucjach i przedsiębiorstwach.

Adwokatem  może być każdy obywatel Jugosławii, k tóry  po ukończeniu 
studiów na wydziale praw a przepracuje określony ściśle czas w charak
terze aplikanta i złoży egzamin sądowy, zasługuje zaś na w ykonyw anie 
zawodu adwokackiego.

O wralorach etycznych oraz innych w arunkach niezbędnych do wyko
nyw ania zawodu adwokackiego decyduje samodzielnie i całkowucie nie
zależna rada izby adwokackiej, której decyzja jest ostateczna i nie w y
maga niczyjej akceptacji.

Okres stażu aplikanckiego w poszczególnych republikach i prow incjach 
autonom icznych jest różny w zależności od konkretnej sytuacji kadro
wej oraz potrzeb danej republiki lub prowincji: okres najkrótszy dwa 
lata, najdłuższy zaś cztery lata  — w zależności od miejscowości. Większe 
znaczenie ma tzw. kwalifikowany staż aplikancki w kancelariach adwo
kackich i sądach. Taka aplikacja jest krótsza; można ją też odbywać w 
biurach innych władz państwowych i instytucji, oczywiście pod w arun
kiem, że aplikant zajm uje się wyłącznie problem atyką praw ną.

Egzamin sędziowski jest wszędzie taki sam i obowiązuje nie tylko ad
wokatów', sędziów i prokuratorów , ale także wszystkich innych p raw 
ników.

A dw okatura stanow i podstawową form ę udzielania pomocy praw nej 
obywatelom  oraz instytucjom  i przedsiębiorstwom, natom iast służba po
mocy praw nej jest uzupełnieniem  system u pomocy praw nej.

Służbę pomocy praw nej mogą zorganizować u siebie insty tucje  i przed
siębiorstwa w celu udzielania pomocy praw nej swym członkom (związki
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zawodowe — dla załatw iania potrzeb swych członków, zwłaszcza w  za
kresie praw a pracy; stowarzyszenie emerytów, inwalidów itd. — dla za
łatw iania potrzeb swych członków w zakresie praw a em erytalnego itp.). 
Również gminy mogą powoływać do życia takie służby pomocy praw nej 
dla załatw iania potrzeb obywateli, ale tylko w zakresie udzielania porad 
prawnych, sporządzania dokum entów i pisania podań.

Praw nicy zatrudnieni w takich biurach pomocy praw nej nie mogą za
sadniczo zastępować obywateli przed sądam i i innym i władzam i państw o
wymi, ale gdyby biura takie zostały założone na terenach, gdzie nie ma 
adwokatów lub jest ich niewielu, to mogą one załatw iać również i te  
sprawy, angażując w tym  celu wykwalifikowanego praw nika, tj. p raw 
nika po egzaminie sędziowskim lub adwokata. Sędziowie, prokuratorzy 
oraz kom petentne organa śledcze spraw  w ew nętrznych nie mogą pod 
żadnym w arunkiem  udzielać pomocy praw nej obywatelom  oraz in sty tu 
cjom i przedsiębiorstwom. Również nie mogą udzielać pomocy praw nej 
inni prawnicy, którzy z racji wykonyw anych obowiązków służbowych 
są w jakikolw iek sposób zaangażowani w spraw ę bezpośrednio lub po
średnio albo gdy w załatw ienie danej spraw y zaangażowane są insty tucja  
lub przedsiębiorstwo, w których tacy praw nicy są zatrudnieni.

Pełnej zatem pomocy praw nej we wszystkich jej form ach może udzie
lać jedynie adwokat. Oznacza to pełną afirm ację adw okatury  jako za
wodu w ustro ju  socjalistycznym , opartym  na samorządzie.

Tajemnica zawodowa jest zagw arantow ana w całej rozciągłości w ten  
sposób, że nie wolno przesłuchiwać adwokata w charakterze świadka co 
do faktów, o których w postępowaniu karnym  dowiedział się od oskarżo
nego jako jego obrońca, pozostawia się zaś do jego uznania złożenie 
zeznania o faktach, o których dowiedział się jako zastępca strony w po
stępowaniu cywilnym.

Adwokat znajduje się pod ochroną (korzysta z im m unitetu): nie moż
na go aresztować za czyn ścigany karnie w czasie udzielania pomocy 
praw nej bez zgody składu orzekającego, przed którym  toczy się proces, 
a rew izję w kancelarii adwokackiej można przeprowadzić jedynie na 
podstawie pisemnego nakazu sędziego śledczego, i to ty lko w odniesieniu 
do akt i spraw w yraźnie wym ienionych w nakazie rewizji.

Adwokat ma swobodny wybór miejscowości, w której zamierza otwo
rzyć kancelarię; podobnie bez żadnych ograniczeń może przenosić swoją 
kancelarię, będąc zobowiązany jedynie do zawiadom ienia swojej izby 
o przeprowadzce.

Adwokat wpisany do rejestru  adwokatów danej izby może udzielać po
mocy praw nej swym klientom  przed wszystkim i sądam i i w szystkim i 
władzami państwowym i w kraju , może też bez żadnych ograniczeń prze
nieść swoją kancelarię z terenu izby, gdzie figuruje na liście, na teren  
innej izby. W prawdzie powinien on zażądać skreślenia go z listy, na k tó
rej był dotychczas wpisany, i złożyć podanie o wpisanie na listę tej 
izby, na której teren się przenosi, jednakże ta druga izba nie ma praw a 
żądać przedstawienia dokum entów niezbędnych do wpisu, natom iast po
winna zarejestrow ać adwokata tak, aby nie miał przerw y w upraw ianiu  
zawodu adwokackiego.

W ten sposób zapewnione zostaje jednolite oblicze całej adw okatury
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jugosłowiańskiej, jak  również zagw arantow any jest jednolity status praw 
ny wszystkich adwokatów Jugosławii.

Adwokatowi przysługuje prawo do wynagrodzenia za jego pracę i zwrot 
kosztów, jakie poniósł w trakcie wykonyw ania swych obowiązków. W y
sokość wynagrodzenia określa tary fa  ustalona przez walne zebranie każ
dej izby adwokackiej. Taryfa ta  obowiązuje z chwilą uzgodnienia jej 
z  określonym i władzam i na szczeblu republiki. Dotychczasowe doświad
czenie w uchw alaniu tary f w ynagrodzeń adwokatów wykazuje pełne zro
zum ienie władz państwowych, jeśli chodzi o właściwe wynagrodzenie ad
wokata za jego pracę; wynagrodzenie to jest oparte na ogólnie przyjętej 
zasadzie określania w ynagrodzeń według wyników pracy.

W udzielaniu pomocy praw nej adwokat jest zupełnie samodzielny i nie
zależny, jeśli chodzi zarówno o wybór środków prawnych, jak i wybór 
m etod — oczywiście w ram ach określonych w ustawodawstwie.

Taką pozycję adwokata zapew niają również ustaw y regulujące praw a 
stron  oraz ich pełnomocników i obrońców przed sądem i innym i w ła
dzami państwowym i. D em okratyzacja postępowania i pełniejszy udział 
stron  i ich pełnomocników w postępowaniu jest jedną z głównych cech 
najnowszego rozw oju system u prawnego w Jugosławii. Dla przykładu po
dam  fakt, że oskarżony ma prawo do obrony od pierwszej chwili postę
powania karnego, tak  że nie m usi składać żadnych zeznań przed sędzią 
śledczym  pod nieobecność swego obrońcy, jeśli domagał się jego obec
ności.

Podstaw ową form ą pracy adwokata jest nadal indyw idualna kancelaria 
adwokacka. Ustawa przew iduje możność zakładania wspólnych kancelarii, 
a postanowienia szczegółowe dotyczące ich struk tu ry  i pracy pozostawia 
się izbom adwokackim. Adwokaci mogą zatem  decydować zupełnie sa
m odzielnie w ram ach własnych aktów norm atyw nych o sposobie zrze
szania się i w ew nętrznej organizacji przyszłych większych, zrzeszonych 
kancelarii adwokackich oraz zespołów adwokackich. Ustawa przew iduje 
jedynie, że w skutek takiego zrzeszania się nie można narazić na szwank 
zasadniczego postulatu adw okatury: samodzielności i niezależności adwo
kata  w pracy.

N iew ątpliw ie dalszy rozwój adw okatury  będzie szedł w tym  wdaśnie 
k ierunku, a o tym , jak i w jaki sposób, będą decydować sami adwokaci.

Z chwilą wpisania na listę w izbie adwokackiej adwokat zostaje tym  
sam ym  ubezpieczony. Specjalne przepisy regulują ubezpieczenia społecz
n e  adwokatów: norm ują one wzajem ne obowiązki izb adwokackich i za
kładów ubezpieczeń społecznych poszczególnych republik. W edług prze
pisów ubezpieczeń społecznych adwokaci są tak  traktow ani jak pracow 
nicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach i instytucjach, a to w zależności 
od składki, k tó rą  sami wpłacają. Ze względu bowiem na specyfikę swego 
zawodu adwokaci nie płacą poszczególnych rodzajów składek lub też pła
cą je  w m niejszej skali, co niekiedy powoduje odpowiednie zmniejszenie 
ich upraw nień. Na przykład zasiłek chorobowy nie przysługuje adwoka
towi za pierwszych 30 dni choroby, gdy tymczasem pracownikom zatrud 
nionym  w przedsiębiorstwach i instytucjach przysługuje on od pierwsze
go dnia choroby itp.

Chociaż w umowach, jakie poszczególne izby adwokackie zaw ierają 
z zakładam i ubezpieczeń społecznych, zachodzą pewne różnice, to jednak
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zasadniczo w każdej umowie istnieją postanowienia określające najm niej
szą podstawę ubezpieczenia oraz postanowienia pozwalające adwokatom 
dowolnie ubezpieczyć się na określoną sumę.

Jakkolw iek ogólna sytuacja m aterialna adwokatów znacznie się po
prawiła w ostatnich latach, to jednak wciąż jeszcze nie jest ona taka, by 
pozwalała na zawarcie tego rodzaju umowy, w której spraw y ubezpieczeń 
społecznych i em erytalnych adwokatów byłyby rozwiązane w sposób 
zupełnie zadowalający.

Wiąże się z tym  ważna spraw a opodatkowania adwokatów. W skutek 
decentralizacji władzy i rozwoju system u samorządowego spraw y opo
datkowania obywateli, a zatem  również dochodów adwokatów, znajdują 
się w gestii właściwych republik, prowincji autonom icznych oraz rad 
gminnych, które m ają szerokie upraw nienia, samodzielnie ustalają  źródła 
dochodów i wyznaczają stopę podatkową.

Dlatego też spraw a opodatkowania adwokatów, niekiedy naw et na te
renie jednej izby, zostaje uregulow ana w sposób niejednolity. Niemniej 
jednak izby poszczególnych republik bądź prowincji zabiegają — za po
średnictw em  odpowiednich władz republik  czy prowincji autonomicz
nych — o możliwie jednolite, zadowalające załatw ienie tej sprawy.

Uprawnienie do w ykonyw ania zawodu adwokackiego wygasa wraz ze 
zgonem adwokata, skreśleniem  z listy  adwokatów na jego żądanie albo 
na podstawie orzeczenia sądu dyscyplinarnego skazującego go na karę 
u tra ty  praw a w ykonyw ania zawodu adwokackiego lub na podstawie orze
czenia sądu karnego w skutek skazania go na u tra tę  praw a wykonywania 
zawodu, dalej — w razie u tra ty  obywatelstwa, w skutek zawarcia umowy 
o pracę itp.

Aplikantem  adwokackim może być każdy obywatel Jugosławii, k tóry 
ukończył wydział praw a i spełnia pozostałe w arunki przewidziane w 
ustawie. Adwokat powinien uczyć swego aplikanta i wdrażać go we 
wszystkie arkana zawodu adwokackiego.

Spośród aplikantów adwokackich rek ru tu ją  się przyszli adwokaci.
Zainteresowanie państw a oraz jego troska o to, aby szeregi adwokatów 

uzupełniać przede w szystkim  aplikantam i adwokackimi, przejaw ia się 
w tym, że ustaw y poszczególnych republik zaw ierają postanowienia 
o funduszu finansowania aplikacji. Środki na ten cel czerpie się zarówno 
ze składek wpłacanych przez adwokatów, jak i ze środków państwowych.

Organizacja adw okatury spoczywa całkowicie w gestii samych adwo
katów.

Chociaż ustaw y poszczególnych republik przew idują rozm aite rozwią
zania, to jednak wszędzie podstawową organizacją adw okatury  jest izba 
adwokacka republiki lub prow incji autonom icznej, przy czym członkami 
tej izby są wszyscy adwokaci m ający swoje kancelarie na terenie danej 
republiki czy prowincji. Przynależność do izby jest obowiązkowa.

W alne zebranie izby adwokackiej, składające się z wszystkich adwo
katów wpisanych na liście adwokatów danej izby, jest najw yższym  orga
nem izby.

W alne zebranie izby adwokackiej uchwala s ta tu t izby, regulam in dzia
łalności walnego zebrania, regulam in postępowania dyscyplinarnego, ta 
ryfę wynagrodzeń adwokatów oraz zwrotu kosztów, kodeks etyki adwo
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kackiej oraz inne ak ty  norm atyw ne, k tóre są niezbędne do norm alnej 
działalności organizacji adwokackiej.

S ta tu t izby adwokackiej podlega uzgodnieniu z radą wykonawczą (rzą
dem) poszczególnej republiki, natom iast kodeks etyki adwokackiej oraz 
regulam in postępowania dyscyplinarnego, jak również inne ak ty  norm a
tyw ne znajdują się w wyłącznej gestii organizacji adwokackich. Nie do
tyczy to jednak taryfy , k tórą należy uzgadniać z właściwym i władzami 
danej republiki.

Sami zatem adwokaci decydują o wew nętrznej s truk tu rze organizacyj
nej swojej izby, całkowicie samodzielnie orzekają o wykroczeniach dys
cyplinarnych, ustalają kary  za wykroczenia dyscyplinarne oraz tryb  po
stępowania.

W alne zebranie izby adwokackiej, jako jej najw yższy organ, wybiera 
radę, która załatw ia wszystkie spraw y w okresie między dwoma walnym i 
zebraniami, a także wybiera swoje władze dyscyplinarne: sędziów sądów 
dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych.

W alne zebranie uchwala również prelim inarz dochodów i wydatków 
oraz bilans roczny.

Działalność izby adwokackiej jest finansowana ze składek członkow
skich, wysokość zaś składki ustala się na walnym  zebraniu izby.

Właściwe organa państwowe m ają prawo sprawować nadzór tylko nad 
przestrzeganiem  praworządności oraz nad zgodnością aktów  norm atyw 
nych izby z literą praw a; m ają też one obowiązek śledzić rozwój adwo
k a tu ry  i udzielać jej niezbędnej pomocy. Izba adwokacka ma prawo 
przekazywać swe uwagi o stanie i problem ach adw okatury właściwym 
organom  państwowym i domagać się cd nich pomocy w rozwiązywaniu 
problem ów istotnych dla jego dalszego rozwoju.

Jedność adw okatury jugosłowiańskiej jest zapewniona dzięki możności 
dobrowolnego zrzeszania się izb poszczególnych republik i prowincji au to
nom icznych we wspólnej organizacji adw okatury jugosłowiańskiej. Taką 
organizacją jest Federacja Izb Adwokackich Jugosławii, do której do
browolnie należą izby adwokackie wszystkich republik oraz prowincji 
autonomicznych.

Federacja Izb Adwokackich Jugosławii posiada status osoby praw nej, 
s ta tu t zaś tej Federacji, jako podstawowy dokum ent, uchwala Prezydium  
Federacji, w skład którego wchodzą prezesi wszystkich izb.

Działalność Federacji jest finansowana ze składek izb-członkiń propor
cjonalnie do liczby zarejestrow anych adwokatów. Dowodzi to solidar
ności wszystkich adwokatów jugosłowiańskich, chociaż wszystkie izby bez 
względu na liczbę swych członków są równoprawne.

W ażniejsze uchwały Prezydium  Federacji podejm uje jednogłośnie. 
Uchwały nie podjęte jednogłośnie m ają charakter zaleceń.

Federacja reprezentuje wszystkie izby wobec władz federalnych i w 
M iędzynarodowej Unii Adwokatów oraz rozpatruje kwestie dotyczące 
wszystkich izb i adwokatów Jugosławii, wysuwa kandydatów  do władz 
M iędzynarodowej Unii Adwokatów itp.

Równouprawnienie izb w załatw ianiu spraw Federacji jest zapewnione 
również dzięki konsekwentnem u stosowaniu zasady rotacji. Prezesem  Fe
deracji jest co roku inny prezes jednej z izb republikańskich lub pro
w incji autonomicznych, według kolejności ustalonej przez prezydium.
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Prócz prezydium  organem  Federacji jest plenum , k tóre składa się 
z jednakow ej liczby przedstaw icieli wszystkich izb. Do zakresu działania 
plenum  należy rozpatryw anie spraw  m ających znaczenie dla wszystkich 
izb oraz dla całości adw okatury Jugosławii. Plenum  zbiera się na podsta
wie decyzji Prezydium  Federacji lub na żądanie co najm niej trzech izb- 
-członkiń.

Federacja ulega rozwiązaniu na podstawie decyzji co najm niej połowy 
izb-członkiń.

Federacja jako dobrowolna organizacja izb została utw orzona dopiero 
25 czerwca 1972 r. Do tego czasu działała jako obowiązkowa organizacja 
izb od 1930 r.

Ten krótki przegląd s tru k tu ry  organizacyjnej i rozwoju adw okatury 
jugosłowiańskiej w ykazuje stały rozwój i coraz pełniejszą afirm ację ad
w okatury  jako części składowej, nierozerw alnie związanej z ustrojem  
praw no-państw ow ym  Jugosławii.

W arto podać, że adw okatura jugosłowiańska jest członkiem M iędzyna
rodowej Unii Adwokatów od chwili jej założenia, że w ciągu przeszło 
czterdziestu lat brała żywy udział w pracach M iędzynarodowej Unii Ad
wokatów, czego najlepszym  dowodem jest fakt, że p iątym  z kolei jej 
prezesem był adwokat jugosłowiański, że Kongres Adwokatów Unii Mię
dzynarodowej odbył się w Jugosław ii w 1933 roku, a później kilkakrotnie 
odbywały się w Jugosławii posiedzenia Biura i Rady Międzynarodowej 
Unii Adwokatów. Również obecnie Jugosławia ma swego przedstawiciela 
we władzach M iędzynarodowej Unii, jednym  bowiem z jej wiceprezesów 
jest adw okat jugosłowiański.

(Tłum. Halina Kalita)

2.

II Konferencja Adw okatury Czeskie j

W pierw szym  i drugim  zeszycie z r. 1972 kw artaln ika adw okatury 
czeskiej i słowackiej „Biulletin advokacie”, k tó ry  stanowi kontynuację 
czasopisma „Zpravy advokacie”, opublikowane zostało obszerne spra
wozdanie z II Konferencji Adw okatury Czeskiej, jaka się odbyła w 
Pradze w dniach 7 i 8 grudnia 1971 roku.

M ateriały tej konferencji, przedstaw ione z konieczności w skrócie, 
refe ra ty  przedstaw icieli C entrali A dw okatury Czeskiej obrazujące mi
niony okres 20-lecia nowej adw okatury, wypowiedzi w dyskusji oraz 
uchw ały końcowe mogą być interesującym  m ateriałem  porównawczym  
dla polskiego czytelnika. Można postawić tezę, że okres od r. 1952 do 
r. 1972 wykazuje dla obu adw okatur, tj. czeskiej i polskiej, wiele analogii 
w zakresie ich rozwoju, ich instytucji, ich pozytywów i negatyw ów  tego 
czasu, jak również w zakresie program u, jaki zakreślają sobie na przysz
łość adw okatury  obu bratnich  krajów.

W w ystąpieniu w prowadzającym  sekretarz Centrali A dw okatury Czes
kiej d r P  a c a k stw ierdził, że 20 lat funkcjonowania nowej adw okatury 
czeskiej i słowackiej udowodniło, iż adw okatura, jako gw arant praw o
rządności i istotny czynnik kształtow ania zasad socjalistycznego współ


