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Wytyczne Szwajcarskiego Związku Adwokatów do kodeksu Obowiązków Kantonainych Związków Adwokackich

zbędne z punktu widzenia interesów
klienta. Przed doręczeniem pozwu
ma on obowiązek dać koledze oka
zję załatwienia sprawy poza sądem,
przed wniesieniem zaś zawiadomie
nia o przestępstwie przedstawia on
sprawę prezesowi kantonalnego
związku adwokackiego, bądź jego
zastępcy.
23. Adwokat, który ma spór osobisty
z innym adwokatem, zanim wystąpi
przeciwko niemu, obowiązany jest
przedstawić sprawę prezesowi kan
tonalnego związku adwokatów.
Przed podjęciem kroków sądowych,
zwraca się do prezesa związku kan
tonalnego.

24. Przepisy o stosunku do kolegów ty
czą się również kolegów spoza kan
tonu i z zagranicy. Adwokat, który
musi wystąpić przeciwko koledze
spoza kantonu, zwraca się bezpo
średnio albo za pośrednictwem za
rządu swojego związku kantonalne
go do prezesa albo zastępcy prezesa
tego kantonalnego związku, do któ
rego ów kolega należy.
W sporze z osobą nie zrzeszoną sto
suje się te same przepisy, przy czym
odpowiednie kompetencje służą pre
zesowi
organizacji
kantonalnej
w miejscu zamieszkania tej osoby.
(Zaaprobowane przez Komisję Zawodo
wą w 1973 r.).

STATUT
SZWAJCARSKIEGO ZWIĄZKU ADWOKATOW
I. Cel Związku
Art. 1
Szwajcarski Związek Adwokatów ma na celu:
a) stanie na straży praw i interesów adwokatury szwajcarskiej,
b) budowanie i utrzymywanie koleżeńskich więzi pomiędzy członkami Związku,
c) przyczynianie się do udoskonalania prawa i działalności wymiaru sprawiedliwości
na gruncie krajowym i międzynarodowym,
d) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze stawiającymi sobie analogiczne cele
zagranicznymi stowarzyszeniami adwokatów.

II. Członkostwo
Art. 2
Przywilej członkostwa przysługuje członkom kantonainych związków adwokackich,
które są założycielami Szwajcarskiego Związku Adwokatów, jak również członkom
tych kantonainych lub międzykantonalnych związków adwokackich, które stosownie
do poniższych postanowień zostaną przyjęte do Związku jako jego sekcje.
Jednakże członkowie kantonainych związków adwokackich, którzy nie posiadają
uprawnień adwokata w rozumieniu obowiązujących przepisów ustawowych, nie
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mogą być członkami Szwajcarskiego Związku Adwokatów. Aplikanci adwokaccy,
którzy zaliczyli określony przepisami okres nauki zawodu, mogą być członkami
Szwajcarskiego Związku Adwokatów tylko wtedy, jeżeli są oni z mocy statutów
członkami poszczególnych związków kantonalnych.
Art. 3
Wpis na centralną listę członków Związku następuje stosownie do powiadomień
dokonywanych przez sekcje Związku (zob. nadto Art. 6).
Art. 4
Adwokaci zamieszkujący w kantonach, w których nie istnieją sekcje Szwajcarskiego
Związku Adwokatów, mogą być przyjęci na członków Związku stosownie do
poniższych postanowień.
Art. 5
O przyjęciu kantonalnego lub międzykantonalnego związku adwokackiego w charak
terze sekcji decyduje, w oparciu o opinię Zarządu, Zgromadzenie; uchwały w tej
sprawie zapadają większością dwóch trzecich głosów, biorących udział w głosowaniu.
Art. 6
Przyjęć na członków adwokatów mieszkających w kantonach, w których nie istnieją
sekcje Szwajcarskiego Związku Adwokatów, dokonuje Zarząd, większością dwóch
trzecich głosów biorących udział w głosowaniu. Do przyjęcia na członka wymagane są:
1) dobra opinia,
2) faktyczne wykonywanie zawodu adwokata od co najmniej dwóch lat,
3) kwalifikacje naukowe, określone w odrębnych regulacjach.
Art. 7
Członkostwo wygasa:
1) poprzez zaprzestanie wykonywania praktyki adwokackiej,
2) poprzez utratę członkostwa w sekcji,
3) gdy dany związek kantonalny przestaje być sekcją,
4) poprzez wykluczenie ze Związku.
Art. 8
Wykluczenie ze Związku członka sekcji pociąga za sobą utratę członkostwa także
w danej sekcji.
Wykluczony członek może ponownie uzyskać członkostwo sekcji jedynie za zgodą
Zarządu Szwajcarskiego Związku Adwokatów.
Art. 9
Ten, kto okaże się niegodny członkostwa, może zostać usunięty przez Zgromadzenie
większością dwóch trzecich głosów, biorących udział w głosowaniu.
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Jeżeli członek, który ma zostać wykluczony, należy do sekcji, prosi się sekcję
o zajęcie stanowiska. Wykluczenie nie może nastąpić, jeżeli sekcja opowie się
przeciw temu jednogłośnie.
Zarząd Związku ma prawo jednomyślną uchwałą zawiesić osobę, która okazuje się
niegodną członkostwa, w jej prawach aż do najbliższego Zgromadzenia.
Postanowienia powyższe znajdą uszczegółowienie w osobnej regulacji.
Art. 10
Sekcja, która zmienia swój statut w taki sposób, że staje się on sprzeczny z celami
Szwajcarskiego Związku Adwokatów, może zostać wykluczona ze Związku przez
Zgromadzenie Adwokatów; uchwały w tej sprawie zapadają większością dwóch
trzecich głosów biorących udział w głosowaniu.

III. Organy Związku
Art. 11
Organami Związku są:
a) Zgromadzenie Adwokatów,
b) Zarząd,
c) Komisja Zawodowa,
a) Rewidenci Rachunkowi.
a)

Z grom adzenie A dw okatów

Art. 12
Zgromadzenie Adwokatów stanowią członkowie Związku.
Art. 13
Zwyczajne Zgromadzenie odbywa się raz w roku.
Art. 14
Nadzwyczajne Zgromadzenie Adwokatów odbywa się z mocy decyzji Zarządu lub
na pisemne żądanie przynajmniej 25 członków.
Art. 15
Członkowie są zapraszani na Zgromadzenie przynajmniej na czternaście dni na
przód, z jednoczesnym powiadomieniem, co będzie jego przedmiotem.
Art. 16
Do kompetencji Zgromadzenia Adwokatów należą:
1) wybór Komisji Zawodowej i Prezesa - w tajnym głosowaniu, o ile zażąda tego
którykolwiek z członków,
2) wybór na dwuletnią kadencję Rewidentów Rachunkowych,
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
zmiany statutu,
przyjmowanie sekcji,
wykluczanie sekcji (Art. 10),
wykluczanie pojedynczych członków (w rozumieniu Art. 9),
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji
Zarządu.

Art. 17
Z wyjątkiem wypadków wyraźnie przewidzianych statutem, Zgromadzenie Ad
wokatów podejmuje uchwały absolutną większością głosów biorących udział
w głosowaniu. Przy wyborach w pierwszej turze decyduje absolutna większość,
w drugiej zaś turze względna większość oddanych głosów. Głosy puste nie są brane
pod uwagę.
b) Z arząd
Art. 18
Zarząd tworzą: Komisja Zawodowa oraz delegaci kantonalnych związków adwokac
kich. Związkom kantonalnym służy prawo ustalenia sposobu wyboru własnych
delegatów i czasu trwania ich mandatów, z zastrzeżeniem jednakże poniższych
postanowień:
Każdy z kantonalnych związków adwokackich ma prawo do:
1 delegata - związek liczący do 50 członków,
2 delegatów - związek liczący od 51 do 125 członków,
3 delegatów - związek liczący od 126 do 200 członków,
4 delegatów - związek liczący ponad 200 członków.
Dla ustalenia, jaką liczbę delegatów ma prawo wybrać poszczególny związek
kantonalny, bierze się pod uwagę stan osobowy kantonalnych związków adwokac
kich na dzień 1 stycznia każdego roku - z zastrzeżeniem Art. 2 niniejszego statutu.
Członków Komisji Zawodowej nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu listy
delegatów.
Każdy kantonalny związek adwokacki ma prawo wskazać obok delegatów taką samą
liczbę ich zastępców.
Zastępcy spełniają funkcje delegatów w przypadku, gdy delegaci doznają w tym
przeszkody.
Lista delegatów i ich zastępców corocznie przedkładana jest Sekretariatowi Szwaj
carskiego Związku Adwokatów.
Art. 19
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, a w razie gdy doznaje on
przeszkody - przez jego zastępcę. Zwoływanie posiedzeń odbywa się w formie
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pisemnej, z jednoczesnym podaniem porządku dziennego. Posiedzenie powinno być
zwołane, o ile zażąda tego pięciu członków Zarządu.
Art. 20
Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w statucie, Zarząd podejmuje uchwały
zwykłą większością głosów. Przewodniczący bierze udział w głosowaniu, a w razie
równości głosów jego zdanie jest decydujące.
Art. 21
Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeśli obecnych jest jego jedenastu
członków. Do uprawnień Zarządu należy w szczególności:
1) zwoływanie Zgromadzenia Adwokatów z jednoczesnym podaniem porządku
dziennego - oraz wykonywanie jego uchwał,
2) opiniowanie projektów przedkładanych Zgromadzeniu,
3) przyjmowanie pojedynczych członków w myśl Art. 6,
4) składanie Zgromadzeniu wniosków w sprawach usunięcia poszczególnych
członków bądź sekcji w myśl Art. 9 i 10,
5) tymczasowe zawieszanie w prawach członków, którzy okazali się niegodnymi
członkostwa (Art. 9),
6) nadzór nad działalnością Komisji Zawodowej, która ma obowiązek sys
tematycznie przedkładać Zarządowi sprawozdania ze swych czynności oraz
rozliczenia roczne,
7) wybór Dyrektora, ustalanie jego zakresu zadań i nadzór nad jego działalnością.
Art. 23
Członkom Zarządu przysługuje z tytułu udziału w posiedzeniach zwrot kosztów
przejazdu oraz dieta.
c) K om isja Zaw odow a
Art. 24
Komisja Zawodowa składa się z 9 osób, to jest: Prezesa, jego Pierwszego i Drugiego
Zastępcy, Skarbnika, dwóch Sekretarzy, Archiwariusza i dwóch członków. Komisja
Zawodowa konstytuuje się samodzielnie.
Przy wyborze członków Komisji Zawodowej należy w miarę możliwości uwzględnić
różne części kraju i różne obszary językowe. Z tego samego kantonu nie może
pochodzić więcej niż dwóch członków Komisji.
Członkowie Komisji Zawodowej wybierani są każdorazowo na trzy lata i mogą być
ponownie wybrani tylko jeden raz. W przypadku wyborów uzupełniających, nowo
wybrani członkowie pełnią swą funkcję przez taki czas, jaki pozostałby do końca
kadencji członkom, którzy odeszli w jej trakcie.
Co rok wybieranych jest (lub ponownie wybieranych) trzech spośród ogólnej liczby
dziewięciu członków Komisji Zawodowej.
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Art. 25
Do uprawnień Komisji Zawodowej należy:
1) załatwianie bieżących spraw oraz przygotowywanie spraw do załatwienia dla
Zarządu i Zgromadzenia Adwokatów,
2) prowadzenie spraw finansowych i księgowości, jak również sporządzanie
rocznych zestawień finansowych,
3) prowadzenie rejestru członków,
4) kontaktowanie się z władzami,
5) informowanie sekcji o istotnych sprawach, w szczególności z zakresu praktyki,
6) wskazywanie osób delegowanych bądź wybór komisji do specjalnych zadań,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na każdym posiedzeniu Zarządu.
Komisja Zawodowa jest uprawniona do wzywania na posiedzenia i wstępne narady
w ważnych sprawach także Prezesów kantonalnych związków adwokackich.
Art. 26
Członkowie Komisji Zawodowej otrzymują zwrot wydatków i kosztów przejazdu
oraz diety z tytułu udziału w posiedzeniach.
d)

Rew idenci R achunkow i

Art. 27
Do uprawnień Rewidentów Rachunkowych należy:
a) sprawdzanie rachunków przedkładanych przez Skarbnika na polecenie Zarządu
i Zgromadzenia Adwokatów,
b) sprawdzanie w ten sam sposób archiwum.
Art. 28
Rewidenci Rachunkowi mogą być wzywani na posiedzenia Zarządu z głosem
doradczym.
Art. 29
Rewidenci Rachunkowi otrzymują z tytułu kosztów związanych z podróżami
ekwiwalent, którego wysokość określa Zarząd.

IV. Funkcje poszczególnych członków Zarządu
Art. 30
Prezes sprawuje naczelne kierownictwo Związku. Inicjuje on zwoływanie Komisji
Zawodowej, Zarządu oraz Zgromadzenia Adwokatów i przewodniczy im.
Art. 31
W przypadkach, gdy Prezes doznaje przeszkody, zastępuje go Pierwszy bądź Drugi
Wiceprezes.
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Art. 32
Skarbnik troszczy się o sprawy finansowe Związku; zbiera on roczne składki od
członków i inne należności oraz czuwa nad wydatkami. Sekcje przekazują do jego
rąk składki należne od swych członków.
Art. 33
Skarbnik prowadzi stosowną księgowość i do dnia 1 kwietnia każdego roku na
zlecenie Zgromadzenia Adwokatów przedkłada rachunki Zarządowi.
Art. 34
Pierwszy Sekretarz czuwa nad prowadzeniem protokołów posiedzeń Zarządu,
Komisji Zawodowej i Zgromadzenia Adwokatów. Załatwia on także niezbędną
korespondencję.
Art. 35
Do Sekretarza należy również prowadzenie rejestru członków; Sekretarz niezwłocz
nie powiadamia Skarbnika o wszelkich zmianach.
Do Drugiego Sekretarza należy nadto prowadzenie korespondencji w innym języku
używanym w kraju.
Art. 36
Sekretarze nawzajem się zastępują oraz wspierają w wykonywaniu obowiązków.
Zajmują się także wzajemnym tłumaczeniem na inny język używany w kraju pism
okólnych i innych dokumentów.
Art. 37
Archiwariusz zajmuje się przechowywaniem wszystkich należących do Związku
dokumentów i akt. W tym celu zakłada on i prowadzi na bieżąco chronologiczny
i ułożony systematycznie wykaz.

V. Siedziba Związku i jego reprezentacja na zewnątrz
Art. 38
Siedzibą Szwajcarskiego Związku Adwokatów jest miejsce zamieszkania jego
każdoczesnego Prezesa.
Szwajcarski Związek Adwokatów jest na zewnątrz reprezentowany przez Prezesa lub
Wiceprezesa wraz z Sekretarzem, Skarbnikiem bądź - o ile został powołany - Dyrektorem.

VI. Zmiana statutu
Art. 39
Wnioski o zmianę niniejszego statutu, o ile nie pochodzą od Zarządu, muszą być doń
zgłaszane przynajmniej na trzy miesiące przed datą zwykłego Zgromadzenia Ad
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wokatów, w formie pisemnej i z uzasadnieniem. Zarząd ma obowiązek zaopiniowa
nia ich dla najbliższego zwyczajnego Zgromadzenia.
Art. 40
Do zmiany statutu wymagana jest większość dwóch trzecich głosów biorących udział
w głosowaniu.

VII. Likwidacja Związku
Art. 41
Wnioski o likwidację związku, o ile nie pochodzą od Zarządu, muszą być doń
zgłaszane przynajmniej na trzy miesiące przed datą najbliższego zwyczajnego
Zgromadzenia Adwokatów, w formie pisemnej i z uzasadnieniem. Zarząd ma
obowiązek włączyć takie wnioski do porządku dziennego najbliższego zwyczajnego
Zgromadzenia i zaopiniować je dla Zgromadzenia.
Art. 42
Likwidacja Związku może być uchwalona jedynie większością dwóch trzecich
głosów biorących udział w głosowaniu.
Art. 43
W przypadku likwidacji Związku, Zgromadzenie Adwokatów decyduje o prze
znaczeniu majątku i zdeponowaniu archiwum.

VIII. Postanowienia końcowe
Art. 44
Zawarte w niniejszym zmiany statutu zaczynają obowiązywać od 1 stycznia 1957 r.
Aby umożliwić stosowną zmianę składu Komisji Zawodowej, na dzień 1 stycznia
1957 r. wybranych będzie trzech członków na dwa lata, trzech na trzy lata
i pozostałych trzech na cztery lata.
Po upływie swojej kadencji członkowie ci mogą być wybrani ponownie - w rozumie
niu Art. 24 - na okres czteroletni.
Statut niniejszy został przyjęty dnia 5 czerwca 1898 r. przez Konferencję Delegatów
Szwajcarskich Stowarzyszeń Adwokatów, a zmieniony na Zgromadzeniach Ad
wokatów: w Solurze dnia 13 października 1901 r., w Stans dnia 27 czerwca 1909 r.,
w Zurychu dnia 2 lipca 1938 r., w Bazylei dnia 9 czerwca 1956 r. i w Zermatt dnia
11 czerwca 1960 r.
Przygotowanie i tłumaczenie:
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