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Adwokatura 
za granicą

Martina Errens

Stowarzyszenie Adwokatów Niemieckich

Adwokatowi również potrzebny jest 
adwokat, gdy w grę wchodzi realizacja 
jego zawodowych i gospodarczych inte
resów. Dlatego też niemieccy adwokaci 
już w roku 1871 zrzeszyli się w Stowa
rzyszenie Adwokatów Niemieckich 
(DVA), aby zapewnić sobie reprezenta
cję i jednomyślność w rozmowach z rzą
dem. To, co zaczęło się 122 lata temu, 
sprawdza się po dzień dzisiejszy. Dziś 
do DVA należy przeszło 36000 ad
wokatów.

Celem Stowarzyszenia jest popiera
nie i dbanie o wszelkie zawodowe i gos
podarcze interesy adwokatury i nota
riatu adwokackiego, a zwłaszcza wpły
wanie na właściwy rozwój stosunków 
prawnych, ustawodawstwa, kształcenie 
kadr, podtrzymywanie ducha wolności 
i podnoszenie poziomu wiedzy adwo
kackiej.

W ostatnich latach Stowarzyszenie 
stanęło przed szeregiem poważnych 
wyzwań. Kiedy w roku 1987 Trybunał 
Konstytucyjny uznał Prawo o adwoka
turze za w znacznej części przestarzałe, 
Stowarzyszenie niezwłocznie przystąpi
ło do prac nad jego nowelizacją. Prace 
te wywołały kontrowersje w samej ad
wokaturze. W końcu jednak udało się

przedłożyć Federalnemu Ministrowi 
Sprawiedliwości w zasadzie uzgodnio
ny projekt nowego Prawa o adwokatu
rze. Od tego czasu prowadzone są bez
ustannie rozmowy z przedstawicielami 
Rządu Federalnego oraz przedstawi
cielami Komisji Prawodawczej. Jeszcze 
w tym roku adwokatura niemiecka 
otrzyma nowe prawo stanowe, we 
wszystkich szczegółach przez nią samą 
opracowane.

Adwokaci niemieccy wywierają zna
czny wpływ na prawie wszystkie pocią
gnięcia ciała ustawodawczego w dzie
dzinie tworzenia prawa. Eksperci wszy
stkich dziedzin prawa tworzą komisje 
ustawodawcze, które wydają opinie, 
szczególnie dbając do zachowanie p ra
worządności, a także wprowadzając 
adswokacką know-how do ustawodaw
stwa, co powoduje, iż ustawy są bar
dziej dostosowane do życia. Stowarzy
szenie Adwokatów Niemieckich jest 
w każdej chwili do dyspozycji rządu 
i jako doradca, i jako partner do roz
mów.

Adwokat, który chce wykonywać 
w sposób właściwy swój zawód, stale 
musi podnosić i aktualizować swą wie
dzę. W tej dziedzinie DVA pomaga
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swym członkom poprzez działającą 
przy niej Akademię Adwokacką. Pro
wadzi ona przeszło 400 seminariów 
z zakresu prawie wszystkich dziedzin 
prawa stosowanego oraz nowoczesne
go prowadzenia kancelarii adwokac
kiej -  co roku korzysta z tej formy 
dokształcania około 16000 adwoka
tów. W takich dziedzinach, jak: prawo 
karne, prawo o ruchu drogowym, pra
wo pracy, prawo administracyjne, pra
wo socjalne, prywatne prawo budow
lane, międzynarodowy obrót prawny 
i adwokacki notariat, powołano do 
życia odpowiednie grupy robocze. Wy
mienia się w nich doświadczenia i infor
macje. Na seminariach i spotkaniach 
nabywa się wiedzę specjalistyczną, 
a także znajduje możliwości koopera
cyjne. Doświadczenia tych grup -  w fo
rmie odpowiednich odezw -  wywierają 
wpływ na życie publiczne.

Zjazd Stowarzyszenia Adwokatów 
Niemieckich odbywa się co dwa lata. 
Dla adwokatury stanowi on ważne wy
darzenie zawodowo-społeczne. Na zje- 
ździe odbywa się dyskusja -  wymiana 
poglądów między reprezentantami ży
cia politycznego, gospodarczego, nau
kowego i sądownictwa a adwokatami. 
Udział biorą też przedstawiciele adwo
katury z zagranicy. Spotkania specjalis
tyczne dają wielorakie impulsy do co
dziennej pracy adwokackiej.

Szeroko zakrojona informacja dla 
członków, to jedno z ważniejszych za
dań DVA. Każdy z nich otrzymuje 
miesięcznik „Anwaltsblatt” -  jest to 
pismo fachowe zorientowane na prak
tykę adwokacką. Publikowane są 
w nim regularnie opracowania z dzie
dziny prawa podatkowego, odpowie
dzialności cywilnej, aktualnego orzecz
nictwa z dziedziny prawa stanowego 
i opłat adwokackich. „Anw altsblatt” 
zajmuje się także różnymi aspektami 
prowadzenia kancelarii adwokackich, 
a przede wszystkim ich organizacją 
i marketingiem.

Powołano również do życia Instytut 
Organizacji Biur i Techniki Biurowej, 
który służy poradami młodszym kole
gom. Mogą oni dowiedzieć się tam na 
przykład, kiedy najlepiej nabyć zestaw 
komputerowy, lub też, jak  założyć wła
sną kancelarię.

Wydawaniem literatury fachowej 
oraz jej upowszechnianiem zajmuje się 
Wydawnictwo Adwokackie, które 
m.in. wydaje: Wykaz adwokatów, Wy
kaz sądów i wiele innych publikacji.

Niezależnie jednak od wszelkich 
działań natury usługowej -  świadczo
nych swym członkom -  Stowarzyszenie 
Adwokatów Niemieckich jest i pozos
taje przede wszystkim GŁOSEM 
ADW OKATURY.

tłumaczył z jęz. niemieckiego 
Rudolf Flamm
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