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Konferencja: „Ponadgraniczna współpraca prawników”
(pod auspicjami Czeskiej Izby Adwokackiej)
Praga, 12–14 września 2002 r.

Coraz częściej i chętniej, adwokaci interesujący się międzynarodowymi aspekta-
mi wykonywania swojej profesji biorą udział w nieformalnych naradach organizo-
wanych dla przedstawicieli grup zawodowych państw określonego regionu. Europa
Środkowa zdaje się wieść prym w tego rodzaju przedsięwzięciach. Wczesną jesie-
nią 2002 roku w Pradze odbyła się konferencja zatytułowana „Ponadgraniczna
współpraca prawników”, na którą – oprócz czeskich Koleżanek i Kolegów – przy-
byli także praktycy ze Słowacji, Austrii, Polski oraz Niemiec. O randze wydarzenia
świadczy między innymi fakt, że zaszczyciła je swą obecnością  również obserwa-
torka z ramienia władz CCBE.

Tematy wystąpień zaproszonych referentów zostały w taki sposób dobrane, aże-
by słuchacze mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi w tym regionie Europy
rozwiązaniami ustawodawstwa i orzecznictwa, mającymi bezpośredni związek z
przedmiotem konferencji. Głos zabierali kolejno:

– Adwokat Ewa Stawicka z polskiej Naczelnej Rady Adwokackiej – wygłaszając
referat zatytułowany: „Prawnicy zagraniczni w Polsce – rozwój ustawodawstwa”.
W ramach tego wystąpienia przedstawiona została pokrótce historia rozwiązań
prawodawczych dotyczących możliwości świadczenia na terenie naszego kraju
usług prawniczych przez obcych adwokatów, a także dopuszczalności działania
zagranicznych spółek prawniczych. (Należy się w tym miejscu odwołać do treści ar-
tykułu Prezesa NRA adw. Stanisława Rymara, zatytułowanego „Świadczenie stałej
pomocy prawnej w Polsce przez zagranicznych prawników” i zamieszczonego w
„Palestrze” nr 7–8/2002, s. 7 i n.). Następnie zostały w zwięzły sposób zaprezento-
wane przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o  świadczeniu przez prawników zagra-
nicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.
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– Adwokatka z Wiednia, dr Waltraute Steger – która przedstawiła założenia orga-
nizacyjne i metodyczne działającej w stolicy Austrii „Akademii adwokatury”. (Ob-
szerne omówienie obowiązującego w Austrii systemu kształcenia adwokatów znaj-
duje się w wydawanym przez Czeską Izbę Adwokacką odpowiedniku polskiej „Pale-
stry” – „Bulletin advokacie” nr 1/1998 s. 77 i n.; po uzyskaniu zgody wydawnictwa
i autorów, przekład tego opracowania znajdzie się w jednym z następnych numerów
„Palestry”).  Referentka przedstawiła różne możliwe aspekty  ponadnarodowej
współpracy izb adwokackich w dziedzinie doskonalenia zawodowego.

– Adwokat dr Kay-Thomas Pohl z Berlińskiej Izby Adwokackiej – który mówił na
temat „Wpływ orzecznictwa ETS na prawo wykonywania zawodu adwokata”. Czy-
niąc odniesienia do zasad ustanowionych Traktatem ustanawiającym Wspólnotę
Europejską, referent zilustrował paroma przykładami z orzecznictwa luksembur-
skiego Trybunału, w jaki sposób chroniona jest swoboda wykonywania zawodu
adwokata, wolność konkurencji, suwerenność organów palestry bądź organów da-
nego państwa w ustanawianiu stawek honorariów za usługi adwokackie.

– Adwokat dr Vladimir Papež,  przedstawiciel  gospodarzy - który wygłosił referat
zatytułowany: „Implementacja unijnej dyrektywy <osiedleńczej>” (Rozwiązania
czeskiej ustawy implementującej dyrektywy unijne, a traktującej o możliwości
świadczenia na terenie Republiki Czeskiej usług przez zagranicznych adwokatów
zostały pokrótce przedstawione polskiemu Czytelnikowi w umieszczonym w „Pale-
strze” nr 3–4/2002, s. 196 i n.  sprawozdaniu z przebiegu praskiego seminarium na
temat wykonywania zawodu adwokata w Unii Europejskiej oraz świadczenia usług
prawniczych drogą elektroniczną).

– Adwokat dr Günter Kröber z Izby Adwokackiej Saksonii – który omówił założe-
nia reformy systemu kształcenia adwokatów w Niemczech.

– Adwokat z Bawarii, Cornelia Rohleder – która skupiła uwagę słuchaczy wywo-
dami na temat prawnych możliwości świadczenia usług przez prawników zagra-
nicznych na terenie Niemiec (Niektóre aspekty tego zagadnienia zostały pokrótce
przedstawione polskiemu Czytelnikowi  we wspomnianym wyżej sprawozdaniu z
innej praskiej konferencji, zamieszczonym w„Palestrze” nr 3-4/2002, s. 196 i n. ).

Czescy gospodarze spotkania, w szczególności Prezes miejscowej palestry adwo-
kat dr Stanislav Balík oraz wszyscy współpracownicy Oddziału międzynarodowego
tamtejszej Izby Adwokackiej nie szczędzili starań, aby konferencja przebiegła pro-
fesjonalnie pod każdym względem. Unikalnej zaś atmosferze Złotej Pragi, dzielnie
teraz leczącej ślady po niedawnej katastrofalnej powodzi, należy przypisać niezwy-
kle ciepły klimat wszystkich oficjalnych i nieoficjalnych spotkań uczestników mię-
dzynarodowej narady.
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