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PALESTRA

VI Konferencja Europejskich Samorządów Prawniczych,
Berlin 2–5 listopada 2006r.
W dniach 2–5 listopada 2006 roku odbyła się w Berlinie VI Konferencja Europejskich
Samorządów Prawniczych, zorganizowana przez Berliner Anwaltsverein pod przewodnictwem Urlicha Schellenberga, poświęcona pozycji samorządowych organizacji zawodów
prawniczych w krajach europejskich w świetle tendencji podporządkowania niezależnych
struktur adwokackich, czy też radcowskich, władzy państwowej lub organom niepaństwowym stworzonym w celu sprawowania nadzoru nad organizacjami prawniczymi.
Reprezentantami polskiej adwokatury byli: adw. Joanna Agacka-Indecka, Wiceprezes
NRA oraz adw. Robert Małecki – Przewodniczący Komisji Zagranicznej Okręgowej Rady
Adwokackiej w Warszawie. W pisemnych i ustnych wystąpieniach reprezentantów 16 krajów europejskich (przedstawionych także przez polskich uczestników) omawiano zasady
organizacyjne gwarantujące zawodom prawniczym niezależność od państwa, sposób rozwiązywania konfliktu interesów i wyważenia proporcji między ochroną interesów konsumenta (m.in. w zapewnieniu prawidłowych regulacji dostępu do zawodu czy informacji) a
interesu samorządów (ochrony tajemnicy zawodowej, przyjmowanej powszechnie zasady
sprawowania sądownictwa dyscyplinarnego, szkolenia i doskonalenia zawodowego), czy
wreszcie ochronie wyższych wartości jakim jest dobro publiczne.
Wiele uwag krytycznych poświęcono tendencjom widocznym w niektórych krajach do
zmniejszania wpływu środowisk prawniczych w ramach procesu tworzenia prawa.
Do interesujących wystąpień należał niewątpliwie referat Barbary Dohmann oraz Michaela Patchett-Joyce reprezentujących prawników skupionych w stowarzyszeniach Temple i Grays Inn w Londynie, przedstawiający skutki częściowego adoptowania przez rząd
angielski Raportu Sir Davida Clementi z grudnia 2004 roku. Podkreślali oni jednak z zadowoleniem szeroki udział prawników w procesie tworzenia regulacji prawnych w Wielkiej
Brytanii, którzy czynią to na zaproszenie rządu i parlamentu, doceniających ich rolę i oczekujących konsultacji ze strony władz samorządów prawniczych.
Wszyscy uczestnicy konferencji byli zgodni co do tego, iż obligatoryjna przynależność do
samorządów zawodowych w przypadku prawników zapewnia prawidłową, niezależną od
państwa reprezentację prawną dla klientów, a także przestrzeganie reguł profesjonalizmu
(kształcenie zawodowe) oraz zasad etyki zawodowej (np. wyłączenia niewłaściwej reklamy)
. Podnoszono także jednoznacznie, że adwokaci i radcy prawni oraz ich władze zawodowe
winni czuć się zobligowani do przestrzegania wysokiego poziomu merytorycznego świadczonych usług oraz właściwej postawy etycznej.
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