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Kronika Adwokatury

Konferencje, spotkania, w izyty

Na zaproszenie Chorwackiej Izby Adwokackiej gościła w Za
grzebiu w dniach 18-22 marca 1998 r. delegacja polskiej adwokatury. 
Okazją do tej wizyty był z jednej strony XVI Dzień Chorwackiego 
Adwokata a także Konferencja Izb Adwokackich Europy Środkowej.

Tematem Dnia była „Rola adwokata w postępowaniu cywilnym 
-  jego monopol w zastępowaniu klienta” . Referaty na ten temat 
wygłosili dwaj cenieni adwokaci z Zagrzebia Vicis i Kos oraz b. Prezes 
CCBE Ramon Mullerat. Koledzy chorwaccy wyrazili pogląd, że 
przepis art. 89 Chorwackiej procedury cywilnej, dopuszczający do 
udziału w tym postępowaniu także nieadwokatów, o niskim na ogół 
poziomie zawodowym i moralnym -  „szarlatanów”, szkodzi wymiaro
wi sprawiedliwości, a zwłaszcza klientom. Koledzy chorwaccy postulu
ją  więc wprowadzenie monopolu adwokatów (z wyboru i z urzędu) we 
wszystkich sprawach, od orzeczeń których przysługuje rewizja. Pogląd 
ten poparł m.in. Prezes Chorw. Trybunału Konstytucyjnego, popierają 
go profesorowie prawa i sądownicy widząc w tej sugestii gwarancję 
należytego poziomu zawodowego orzecznictwa sądowego.

Prezes Mullerat przedstawił ten problem w aspekcie praktyki w kra
jach Unii Europejskiej, wyjaśnił, że na pewno wysoki poziom zawodo
wy adwokata, pozostający nadto pod kontrolą swych władz samo- 
rządowo-dyscyplinamych oraz interes publiczny przemawiają za po
wierzaniem adwokatom zastępstw przed sądami. Dodał jednakże, że 
zachodzą wyjątki od tej zasady np. w Anglii gdzie role są podzielone 
między barristerami a solicitatorami. Stąd CCBE uznaje owe acquis 
communautaire i dopuszcza te -  dość liczne lokalne tradycje. Etyka 
i kompetencje winny jednakże wszędzie zwyciężać. Natomiast nie 
podzielał poglądu, aby kopiować wzorce amerykańskie, zwłaszcza te 
postawy niektórych adwokatów amerykańskich, przejawiających się 
w agresywnej postawie roszczeniowej. Poszukiwanie nieustannie prze
słanki do wyprocesowania odszkodowania dla klienta -  jest obca 
adwokatowi europejskiemu pieniądz nie jest w Europie jedynym 
motywem działania...

W Konferencji Izb Adwokackich uczestniczyli delegaci Chorwacji, 
Czech, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier. Tematem obrad była
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również prezentacja postaw adwokatur tych krajów na sprawę osied
lania się zagranicznych firm adwokackich na terenie tych państw. 
Sytuację w Chorwacji przedstawił na wstępie Prezes Chorwackiej Izby 
Adwokackiej Marijan Hanzekovic. Chorwaci są zdecydowanie prze
ciwni osiedlaniu się zagranicznych adwokatów w ich kraju, albowiem 
nie znają ani języka, ani prawa krajowego. Pewne ograniczenia wpro
wadziły i inne kraje, a m.in. Węgrzy czy Polacy, natomiast najbardziej 
liberalni są Czesi. W Czechach można osiedlić się po krótkim eg
zaminie w języku angielskim, niemieckim lub francuskim z prawa 
o adwokaturze, o konstytucji i z ogólnych zasad prawa czeskiego. 
Uczestniczący w obradach, Prezes Mullerat i b. Prezes UIA Mauro 
Rubino-Sammartano, podnosili wagę kompetencji zawodowej na tere
nie całej Europy, a nadto Mullerat przypomniał, że wytyczne dotyczące 
établissement adwokatów zagranicznych na terenie całej Unii Europejs
kiej przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 15 grudnia ubr. będą 
musiały być przyjęte przez przyszłych członków tej Unii do których 
zaliczają się kraje, reprezentowane na tej Konferencji.

Adwokatów w Chorwacji jest ok. 2300 przy ludności liczącej ok. 
4 i pół miliona obywateli. Ich poziom materialny jest bardzo zróż
nicowany. Były głosy, że ta sytuacja jest bardzo zła, że znac2nie się 
pogorszyła, że nieliczna jest grupa dobrze zarabiających kolegów, ale 
mimo tego można było podziwiać wysoką kulturę kolegów i mieszkań
ców Zagrzebia. Współpraca adwokatów i sędziów jest wzorowa. 
W końcu należy odnotować, że Izba Chorwacka dysponuje pięknym, 
obszernym lokalem, z salą konferencyjną na 200-300 osób, z wyposa
żeniem techniczno-komputerowym na najwyższym poziomie -  godnym 
pozazdroszczenia.

W przeddzień obrad zorganizowany był koncert z udziałem uzdol
nionej, odnoszącej już sukcesy zagraniczne wiolonczelistki liczącej 
zaledwie 17 lat Moniki Leskowar oraz uzdolnionej również śpiewaczki 
Martiny Zadro (sopran). Na zakończenie obrad Izba wydała galową 
kolację w salach Hotelu Sheraton.

Wizyta pozwoliła poznać jej uczestnikom wysoki poziom zawodowy 
kolegów chorwackich, ich więź z kulturą narodów słowiański;h, ich 
troski, ale co najważniejsze, stwierdzić ich przynależność do vielkiej 
europejskiej rodziny adwokackiej.
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