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zajęciami, będzie m iała praw o do pobierania alim entów  od swego p a rtn e ra  ze związ
ku nieform alnego, jeżeli związek ten ulegnie rozpadowi. Możliwe, że przepisy będą 
przew idyw ały przyznanie jej alim entów  na okres potrzebny do w yuczenia się ja 
kiegoś zawodu, który by jej zapew nił w  przyszłości utrzym anie. Oczywiście roz
w iązania takie mogą liczyć na realizację tylko w tedy, gdy wśród legislatorów  prze
waży zasada zrów nania pod względem praw nym  obu rodzajów  związków.

Należy tu  jeszcze wspomnieć, że p arlam en t szwedzki już w  roku 1973 uchwalił 
ustaw ę znacznie upraszczającą zaw arcie i rozwiązanie związku małżeńskiego, by 
w  ten sposób zachęcić obyw ateli do zaw ierania związków form alnych. Poza tym 
jednak  praw odaw stw o szwedzkie odnosi się z całkow itym  liberalizm em  do zagad
nień współżycia płci, trak tu jąc  je  jako sferę podlegającą indyw idualnej decyzji 
poszczególnych jednostek.

Najbliższa przyszłość pokaże, w jakim  kierunku  potoczą się prace nad przedsta
wioną tu  sytuacją. Będą to na pewno rozw iązania prototypow e, gdyż dotychczas 
żaden inny k raj skandynaw ski nie opracow ał praw nego sta tusu  związków m ałżeń
skich niezalegalizowanych.

W ydaje się, że uwagi powyższe w arte  są przem yślenia również w  Polsce w  okre
sie opracowyw ania nowego kodeksu rodzinnego, aczkolwiek u nas m ają one raczej 
charak ter futurologiczny.
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Zjazd adwokatury austriackiej

W m aju bieżącego roku odbył się w W iedniu Zjazd A dw okatury A ustriackiej 
(österreichischer A nw altstag  1975). Był to zjazd przedstaw icieli całej adw okatury  
austriackiej oraz licznych delegacji z innych państw  europejskich.

Tem atem  wiodącym było zagadnienie pozycji adw okatury  w  nowoczesnym spo
łeczeństwie. W czasie trzydniowych obrad w ystąpiło dwudziestu pięciu referentów . 
R eferaty zostały opracowane w  form ie pisem nej. W ydano je  w  dwóch tomach. 
Wszyscy uczestnicy Zjazdu otrzym ali to  interesujące opracowanie.

O brady Zjazdu od drugiego dnia odbywały się w komisjach. W pierwszej kom i
sji om awiano takie tem aty, jak: adw okat w  pracach parlam entarnych , adw okat 
jako pracownik naukow y, problem atyka upadłości, k u rate la , adw okat jako biegły 
sądowy, doskonalenie praw odaw stw a, opiniodawcza praca rad  adw okackich przy 
tw orzeniu nowych przepisów  praw nych, m iędzynarodow a pomoc sądowa, adw oka
tu ra  w  pogoni za praw dą, adw okat w  sztuce i poezji. W drugiej kom isji omawiano 
równie ciekawe tem aty. Z ważniejszych należy wymienić: praw otw órcza działal
ność adw okatury, um owa z klientem  w zakresie honorarium , działalność adw oka
tów  w  spraw ach zagranicznych, nowe ustaw odaw stw o karne, zwalczanie tajnego 
poradnictw a, sądownictwo polubowne, spółki handlowe, praw o kartelow e.

Wobec tego że do każdego tem atu  zgłaszało się w ielu dyskutantów , w prow a
dzono proceduralną innowację. M ianowicie każdy dyskutan t m iał praw o tylko do 
dziesięciominutowego przemówienia. U spraw niło to w  sposób znakom ity p rze
bieg obrad.

Poza obradam i kom isyjnym i odbywały się obrady plenarne. Om awiano tu  tem a
tykę węzłową dla działalności adw okatury. Okazało się, że adw okatura austriacka  
żyje podobnym i problem am i co nasza. Jednym  z najbardziej dyskusyjnych tem a
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tów  było zagadnienie specjalizacji adwokackiej. I podobnie jak  u nas, kw estia ta  
znajdow ała gorących zw olenników  i zaciekłych przeciwników.

Pierw si w skazyw ali n a  to, że w  nowoczesnym społeczeństwie tylko fachowiec 
ma rac ję  bytu. W iedza bowiem jest tak  obszerna, że nie można się znać na w szyst
kim. Prow adzenie przez adw okata różnych spraw  prow adzi nieuchronnie do obni
żenia poziomu świadczonych usług.

N atom iast przeciwnicy specjalizacji tw ierdzili, że o specjalizacji można mówić 
ty lko  w  dużych m iastach, gdzie jest wiele spraw  i w ielu adwokatów. Adwokat, 
k tó ry  w ykonuje zawód w  m ałym  mieście, musi z konieczności opanować całe 
ustaw odaw stw o krajow e, gdyż zgłaszają się do niego klienci z różnym i spraw am i. 
Tw ierdzili oni także, że w ąska specjalizacja prow adzi do jednostronności. S pecja
liści nie są zdolni do szerszego spojrzenia na prawo. Specjalizacja — to jedno
stronność i rutyniarstw o.

A byli i tacy, którzy w ypow iadali się za rozwiązaniem  kompromisowym. Po 
prostu  zakładali, że specjalizacji nie można w  adw okaturze uregulować żadnym i 
norm am i. Jeżeli ktoś chce być specjalistą, to n ik t m u przecież nie może tego za
bronić. Tak zresztą jest w życiu. W W iedniu jest w ielu adw okatów , którzy p row a
dzą z w ielkim  powodzeniem tylko spraw y o określonym  profilu  tem atycznym . Są 
np. adwokaci, którzy przy jm ują wyłącznie spraw y cywilne. Inn i znów specjalizują 
się w  spraw ach skarbow ych. Jeszcze inni nie wychodzą poza spraw y karne. W iedzą
0 tym  dobrze klienci, którzy z trudnym i spraw am i zgłaszają się do określonych 
adw okatów . Ale jest to specjalizacja faktyczna. Dlatego nie ma potrzeby, by czynić 
z tego instytucję praw ną.

Nie podjęto żadnych uchwał, jeśli chodzi o zagadnienie specjalizacji. Spraw a 
ta  należy ciągle do dyskusyjnych. Nie zanosi się zresztą n a  to, by w tej dziedzinie 
doszło do zaskakujących zmian. Na razie wszystko pozostaje po starem u.

Czytając spraw ozdania z obrad oraz w ydane w  form ie książkowej referaty , do
chodzi się do przekonania, że adw okatura austriacka reprezen tu je wysoki poziom 
fachowości. S tare tradycje dają o sobie znać. Trochę jest i naszej w tym  zasługi, 
gdyż na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego w ieku wśród w ybitnych adw o
katów  austriackich były także liczne nazw iska polskie.

Skoro już mówi się o pozycji austriackiej adw okatury, to nie od rzeczy będzie 
zanotować, że na uroczyste otwarcie Zjazdu przybył prezydent Republiki A ustrii 
d r K irchschläger. Obecni też byli: m inister sprawiedliwości d r Broda (były adwo
kat) oraz przedstaw iciele w ładz państw owych i adm inistracyjnych wysokiego 
szczebla. Byli oni uroczyście pow itani przez dziekana (według nom enklatury  au 
striackiej przez „prezydenta”) W iedeńskiej Rady Adwokackiej d ra W. Sehuppicha. 
Uczestników Z jazdu przyjm ow ał w  gm achu urzędu kanclerskiego kanclerz 
dr K reisky. Trzeciego dnia obrad przyjm ował w szystkich uczestników burm istrz 
m iasta  W iednia L. Gratz.

P ra sa  codzienna w ykazyw ała żywe zainteresow anie przebiegiem  obrad. Obszerne 
spraw ozdania z tych obrad można było znaleźć we w szystkich pism ach codziennych,
1 to na czołowych m iejscach. Lipcowy num er adwokackiego dw utygodnika „Ö ster
reichisches A nw altsb latt” zaw iera obszerne streszczenie tego wszystkiego, co zostało 
powiedziane na Zjeździe. Sprawozdanie zaw iera też serw is fotograficzny.
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