
„„PROWADZENIE PROCESÓW PROWADZENIE PROCESÓW 
SĄDOWYCH W NIEMCZECH”SĄDOWYCH W NIEMCZECH”

część Iczęść I
SSzkolenizkoleniee  

w dniu 18.01.2007 r.w dniu 18.01.2007 r.
dla Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowejdla Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej  

w Warszawiew Warszawie

Joachim HillaJoachim Hilla
                          

Rechtsanwalt  Frankfurt am MainRechtsanwalt  Frankfurt am Main  

Pełny materiał na www.hilla.euPełny materiał na www.hilla.eu
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ProgramProgram
9.00 – 10.30 9.00 – 10.30 Dlaczego i jak uniknąć procesuDlaczego i jak uniknąć procesu

- Dlaczego należy unikać procesu w Niemczech?- Dlaczego należy unikać procesu w Niemczech?
- Rola znajomości kontrahenta- Rola znajomości kontrahenta
- Jakość umowy a ryzyko procesu- Jakość umowy a ryzyko procesu
- Pozasądowe formy rozwiązywania sporów- Pozasądowe formy rozwiązywania sporów

Wezwanie do wykonania, negocjacjeWezwanie do wykonania, negocjacje
MediacjaMediacja
Pomoc Izb Przemysłowo-Handlowych i Izb Pomoc Izb Przemysłowo-Handlowych i Izb 
RzemieślniczychRzemieślniczych
Pomoc innych pozasądowych organów państwowych Pomoc innych pozasądowych organów państwowych 
i i samorządu gospodarczegosamorządu gospodarczego

Jak wybrać adwokataJak wybrać adwokata

- Dlaczego adwokat- Dlaczego adwokat
- Który adwokat jest właściwy (formalnie, merytorycznie)- Który adwokat jest właściwy (formalnie, merytorycznie)
- Listy prowadzone przez Izby Adwokackie i DAV- Listy prowadzone przez Izby Adwokackie i DAV
- Linki w wyszukiwarkach internetowych- Linki w wyszukiwarkach internetowych

10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 Przerwa na kawęPrzerwa na kawę

Joachim Hilla
Rechtsanwalt  Frankfurt am Main
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ProgramProgram
10.45 – 12.1510.45 – 12.15 Jak współpracować z pełnomocnikiemJak współpracować z pełnomocnikiem

- Realia pracy adwokata w Niemczech- Realia pracy adwokata w Niemczech
- Ustalenie zasad współpracy - Ustalenie zasad współpracy 

Zakres zleceniaZakres zlecenia
Wymiana informacjiWymiana informacji
WynagrodzenieWynagrodzenie

- Zasady etyki zawodowej adwokata- Zasady etyki zawodowej adwokata
- Kontrola rzetelności rozliczenia przez Izbę Adwokacką- Kontrola rzetelności rozliczenia przez Izbę Adwokacką

Polski przedsiębiorca jako powódPolski przedsiębiorca jako powód

- Sądownictwo powszechne czy arbitrażowe?- Sądownictwo powszechne czy arbitrażowe?
- Koszty procesu w sprawach cywilnych- Koszty procesu w sprawach cywilnych
- Decyzja wniesienia pozwu, zawisłość procesu- Decyzja wniesienia pozwu, zawisłość procesu

12.15 – 12.3012.15 – 12.30 Przerwa na kawęPrzerwa na kawę

12.30 – 14.0012.30 – 14.00 Gdy jesteśmy pozwanym Gdy jesteśmy pozwanym 

- Jak zachować się po doręczeniu pozwu lub wezwania- Jak zachować się po doręczeniu pozwu lub wezwania

Miejsce doręczeniaMiejsce doręczenia
Forma doręczeniaForma doręczenia
Terminy na udzielenie odpowiedziTerminy na udzielenie odpowiedzi
Inne czynności po otrzymaniu pozwu lub wezwaniaInne czynności po otrzymaniu pozwu lub wezwania

14.0014.00 Podsumowanie szkoleniaPodsumowanie szkolenia

Joachim Hilla
Rechtsanwalt  Frankfurt am Main
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Joachim HillaJoachim Hilla
Rechtsanwalt, Frankfurt nad Menem - od 1990 r.Rechtsanwalt, Frankfurt nad Menem - od 1990 r.

radca prawny WA 4543radca prawny WA 4543

Tłumacz języka polskiego dla sądów i notariuszy w Hesji. Tłumacz języka polskiego dla sądów i notariuszy w Hesji. 

Studia prawnicze w Katowicach (dyplom w 1976 r.), Warszawie i Heidelbergu, asystentura na Uniwersytetach w Katowicach i Studia prawnicze w Katowicach (dyplom w 1976 r.), Warszawie i Heidelbergu, asystentura na Uniwersytetach w Katowicach i 
Passau. Liczne publikacje z zakresu prawa polskiego i niemieckiego. Do 1998 r. wspólnik w dużej niemieckiej kancelarii Passau. Liczne publikacje z zakresu prawa polskiego i niemieckiego. Do 1998 r. wspólnik w dużej niemieckiej kancelarii 

adwokackiej. Doświadczenie arbitrażowe w Polsce i w Niemczech.adwokackiej. Doświadczenie arbitrażowe w Polsce i w Niemczech.

Główne obszary działalnościGłówne obszary działalności: M & A, obsługa inwestycji zagranicznych w Polsce, prywatyzacja, prawo obrotu : M & A, obsługa inwestycji zagranicznych w Polsce, prywatyzacja, prawo obrotu 
nieruchomościami, arbitraż międzynarodowy, reprezentowanie stron przed sądami niemieckimi i polskimi nieruchomościami, arbitraż międzynarodowy, reprezentowanie stron przed sądami niemieckimi i polskimi 

CzłonkostwoCzłonkostwo: Rechtsanwaltskammer we Frankfurcie n/Menem, Okręgowa Izba Radców Prawnych (OIRP) w Warszawie, : Rechtsanwaltskammer we Frankfurcie n/Menem, Okręgowa Izba Radców Prawnych (OIRP) w Warszawie, 
Deutscher Anwaltverein (DAV), Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS), Deutsche Gesellschaft für Deutscher Anwaltverein (DAV), Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS), Deutsche Gesellschaft für 
Osteuropakunde (DGO), Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (IHK) w Warszawie Osteuropakunde (DGO), Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (IHK) w Warszawie 

JęzykiJęzyki: niemiecki, polski, rosyjski, angielski. : niemiecki, polski, rosyjski, angielski. 

Biuro w NiemczechBiuro w Niemczech:: Biuro w PolsceBiuro w Polsce::
Schillerstrasse 20Schillerstrasse 20 Kancelaria Radcy PrawnegoKancelaria Radcy Prawnego
D-60313 Frankfurt am MainD-60313 Frankfurt am Main Al. Jerozolimskie 101 lok. 12Al. Jerozolimskie 101 lok. 12

02-011 Warszawa02-011 Warszawa

office@hilla.euoffice@hilla.eu
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Joachim HillaJoachim Hilla
Rechtsanwalt Frankfurt am MainRechtsanwalt Frankfurt am Main

Dlaczego i jak uniknąć procesu Dlaczego i jak uniknąć procesu 
w Niemczechw Niemczech

Wiązanie sił i środkówWiązanie sił i środków
Niepewny wynikNiepewny wynik

AAuf hoheuf hoher r See und vor Gericht bis See und vor Gericht bis ddu in u in 
GottesGottes H Handand

Sytuacja sądownictwa w NiemczechSytuacja sądownictwa w Niemczech
Wysokie koszty procesuWysokie koszty procesu
Handicup walki na cudzym podwórku?Handicup walki na cudzym podwórku?
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Joachim HillaJoachim Hilla
Rechtsanwalt Frankfurt am MainRechtsanwalt Frankfurt am Main

Rola znajomości kontrahentaRola znajomości kontrahenta

Źródła własneŹródła własne
- informacje zebrane w trakcie negocjacji- informacje zebrane w trakcie negocjacji
- Internet- Internet
- rejestry, w tym rejestr handlowy- rejestry, w tym rejestr handlowy
Wywiadownie gospodarczeWywiadownie gospodarcze
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Formy prawne kontrahenta według prawa Formy prawne kontrahenta według prawa 

niemieckiegoniemieckiego    
PrivatPrivatpersonperson
- Verbraucher- Verbraucher
Gesellschaft bürgerlichen Rechts Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR)(GbR)
Offene Handelsgesellschaft (oHG)Offene Handelsgesellschaft (oHG)
Kommanditgesellschaft (KG)Kommanditgesellschaft (KG)
Kommanditgesellschaft aKommanditgesellschaft auf uf AAktienktien
Gesellschaft mit beschränkter Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH)Haftung (GmbH)
Aktiengesellschaft (AG)Aktiengesellschaft (AG)
Juristische PersonenJuristische Personen des  des 
öffentlichen Rechtsöffentlichen Rechts, z.B., z.B.
- Fiskus- Fiskus
- Anstalt- Anstalt

Osoba prywatna (fizyczna)Osoba prywatna (fizyczna)
- konsument- konsument
Spółka cywilnaSpółka cywilna

Spółka jawnaSpółka jawna
Spółka komandytowaSpółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjnaSpółka komandytowo-akcyjna
Spółka z ograniczoną Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnościąodpowiedzialnością
Spółka akcyjnaSpółka akcyjna
Osoby prawne prawa publ., n.p.Osoby prawne prawa publ., n.p.

- Fiskus- Fiskus
- Zakład- Zakład
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Joachim HillaJoachim Hilla
Rechtsanwalt Frankfurt am MainRechtsanwalt Frankfurt am Main

JakoJakość umowy a ryzyko procesuść umowy a ryzyko procesu  

Treść umowy dopasowana do sytuacjiTreść umowy dopasowana do sytuacji
Wzory umów i formularze (ogólne warunki umów Wzory umów i formularze (ogólne warunki umów 
- AGB)- AGB)
Rola indywidualnych negocjacjiRola indywidualnych negocjacji
Standardowe części umowy, w tym klauzula Standardowe części umowy, w tym klauzula 
wyboru prawa i klauzula arbitrażowawyboru prawa i klauzula arbitrażowa
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Rodzaje naruszeń umowy skutkujące podjęciem czynności Rodzaje naruszeń umowy skutkujące podjęciem czynności 
prawnych przez stronę poszkodowanąprawnych przez stronę poszkodowaną

w: Raport Banku Światowego 
przygotowany we współpracy z NBP
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Strategie dłużnikówStrategie dłużników

w: Raport Banku Światowego 
przygotowany we współpracy z 
NBP
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Strategie wierzycieliStrategie wierzycieli

w: Raport Banku Światowego 
przygotowany we współpracy z NBP
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Joachim HillaJoachim Hilla
Rechtsanwalt Frankfurt am MainRechtsanwalt Frankfurt am Main

PozasPozasądowe formy ądowe formy 
rozwiązywania sporówrozwiązywania sporów

Wezwanie do wykonania umowy, negocjacjeWezwanie do wykonania umowy, negocjacje
MediacjaMediacja
Pomoc Izb Przemysłowo-Handlowych i Izb Pomoc Izb Przemysłowo-Handlowych i Izb 
RzemieślniczychRzemieślniczych
Pomoc innych pozasądowych organów Pomoc innych pozasądowych organów 
państwowych i samorządu gospodarczegopaństwowych i samorządu gospodarczego
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Podstawowa klauzula prostej mediacjiPodstawowa klauzula prostej mediacji

Podstawowe brzmieniePodstawowe brzmienie
„„W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek sporu w związku z niniejszą umową, strony W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek sporu w związku z niniejszą umową, strony 
zobowiązują się podjąć próbę jego rozstrzygnięcia w trybie mediacji zgodnie z zobowiązują się podjąć próbę jego rozstrzygnięcia w trybie mediacji zgodnie z 
Wzorcową Procedurą Mediacji CEDR. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, osobę Wzorcową Procedurą Mediacji CEDR. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, osobę 
mediatora wskazuje CEDR.”mediatora wskazuje CEDR.”

UwagiUwagi
Taka klauzula sama w sobie powinna być wystarczająca, żeby dać stronom możliwość podjęcia Taka klauzula sama w sobie powinna być wystarczająca, żeby dać stronom możliwość podjęcia 
prób rozstrzygnięcia sporu w trybie mediacji. prób rozstrzygnięcia sporu w trybie mediacji. 

Wzorcowa Procedura Mediacji CEDR zawiera czytelne wytyczne na temat prowadzenia mediacji i Wzorcowa Procedura Mediacji CEDR zawiera czytelne wytyczne na temat prowadzenia mediacji i 
wymaga od stron w związku z jej realizacją zawarcia stosownej umowy w oparciu o Wzorcową wymaga od stron w związku z jej realizacją zawarcia stosownej umowy w oparciu o Wzorcową 
Umowę Mediacyjną. Reguluje ona takie kwestie jak charakter sporu, tożsamość mediatora oraz Umowę Mediacyjną. Reguluje ona takie kwestie jak charakter sporu, tożsamość mediatora oraz 
miejsce i czas przeprowadzenia mediacji. miejsce i czas przeprowadzenia mediacji. 
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Podstawowa klauzula mediacji międzynarodowejPodstawowa klauzula mediacji międzynarodowej

Podstawowe brzmieniePodstawowe brzmienie
„„W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek sporu w związku z niniejszą umową, strony W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek sporu w związku z niniejszą umową, strony 
zobowiązują się podjąć próbę jego rozstrzygnięcia w trybie mediacji zgodnie z Wzorcową zobowiązują się podjąć próbę jego rozstrzygnięcia w trybie mediacji zgodnie z Wzorcową 
Procedurą Mediacji CEDR. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, osobę mediatora wskazuje Procedurą Mediacji CEDR. Jeżeli strony nie postanowią inaczej, osobę mediatora wskazuje 
CEDR. Mediacja odbędzie się w CEDR. Mediacja odbędzie się w [miasto / kraj [miasto / kraj żadnej ze stronżadnej ze stron] ] i będzie prowadzona w języku i będzie prowadzona w języku [  ]. [  ]. 
Umowa mediacyjna, o której mowa we Wzorcowej Procedurze, podlega, będzie interpretowana i Umowa mediacyjna, o której mowa we Wzorcowej Procedurze, podlega, będzie interpretowana i 
obowiązuje zgodnie z przepisami prawa obowiązuje zgodnie z przepisami prawa [angielskiego][angielskiego]. Sądy . Sądy [angielskie][angielskie] są wyłącznie  są wyłącznie 
uprawnione do orzekania w sprawie wszelkich roszczeń, sporów bądź rozbieżności, jakie mogą uprawnione do orzekania w sprawie wszelkich roszczeń, sporów bądź rozbieżności, jakie mogą 
powstać w wyniku lub w związku z mediacją. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w trybie powstać w wyniku lub w związku z mediacją. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w trybie 
mediacji w ciągu mediacji w ciągu [ ] dni od dat[ ] dni od datyy ro rozzpocpoczęzęcia mediacji lub w inncia mediacji lub w innyym terminie w formie pisemnej m terminie w formie pisemnej 
uuzzgodniongodnionyym prm przzeezz stron stronyy, w, wóówcwczzas spas spóór r podlega przekazaniu i ostatecznemu rozstrzygnięciu w podlega przekazaniu i ostatecznemu rozstrzygnięciu w 
drodze postępowania arbitrażowego zgodnie z drodze postępowania arbitrażowego zgodnie z [w[wówczas obowiązującym regulaminem LCIA – ówczas obowiązującym regulaminem LCIA – 
regulaminem UNCITRAL – regulaminem ICC – regulaminem JAMS – innymi przepisamiregulaminem UNCITRAL – regulaminem ICC – regulaminem JAMS – innymi przepisami].].
W postW postępowaniu arbitrażowym wszczętym w trybie niniejszego postanowienia uczestniczy ępowaniu arbitrażowym wszczętym w trybie niniejszego postanowienia uczestniczy [1-3][1-3]  
arbiter / arbitrów, a siedzibą trybunału arbitrażowego bądź miejscem prowadzenia postępowania arbiter / arbitrów, a siedzibą trybunału arbitrażowego bądź miejscem prowadzenia postępowania 
arbitrażowego jest arbitrażowego jest [Londyn, Anglia][Londyn, Anglia]”.”.

UwagiUwagi
Taka wzorcowa klauzula powinna być odpowiednia dla umów międzynarodowych, tzn. umów między stronami z Taka wzorcowa klauzula powinna być odpowiednia dla umów międzynarodowych, tzn. umów między stronami z 
różnych jurysdykcji, należy jednak rozważyć uwzględnienie w ramach takich zapisów postanowień dotyczących różnych jurysdykcji, należy jednak rozważyć uwzględnienie w ramach takich zapisów postanowień dotyczących 
miejsca / języka mediacji, jak i prawa właściwego oraz jurysdykcji obowiązującej względem umowy mediacyjnej. miejsca / języka mediacji, jak i prawa właściwego oraz jurysdykcji obowiązującej względem umowy mediacyjnej. 
Istnieje możliwość wyboru organu arbitrażowego lub regulaminu arbitrażu nieadministrowanego Istnieje możliwość wyboru organu arbitrażowego lub regulaminu arbitrażu nieadministrowanego 
(nieinstytucjionalnego) UNCITRAL. Zapis można odpowiednio zmienić w celu odwołania się do „CEDR, Londyn(nieinstytucjionalnego) UNCITRAL. Zapis można odpowiednio zmienić w celu odwołania się do „CEDR, Londyn”, ”, 
jeżeli osoba sporządzająca umowę uzna, że takie określenie w sposób bardziej czytelny pozwala zdefiniować tryb jeżeli osoba sporządzająca umowę uzna, że takie określenie w sposób bardziej czytelny pozwala zdefiniować tryb 
zaangażowania CEDR w przypadku sporów międzynarodowych.zaangażowania CEDR w przypadku sporów międzynarodowych.
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Joachim HillaJoachim Hilla
Rechtsanwalt Frankfurt am MainRechtsanwalt Frankfurt am Main

Jak wybrać adwokataJak wybrać adwokata
Dlaczego adwokat i kiedy adwokatDlaczego adwokat i kiedy adwokat

kult fachowościkult fachowości
im wcześniej tym lepiejim wcześniej tym lepiej
przymus adwokackiprzymus adwokacki

Który adwokat jest właściwyKtóry adwokat jest właściwy
formalnie – patrz formalnie – patrz § 7§ 788 ZPO ZPO
mmerytorycznie – specjalizacje adwokackieerytorycznie – specjalizacje adwokackie
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§§ 78 Zivilprozessordnung (ZPO) 78 Zivilprozessordnung (ZPO)  
- Anwaltsprozess- Anwaltsprozess

Vor den Landgerichten müssen Vor den Landgerichten müssen 
sich die Parteien sich die Parteien durch durch einen bei einen bei 
einem Amts- oder Landgericht einem Amts- oder Landgericht 
zugelassenen Rechtanwalt zugelassenen Rechtanwalt 
vertreten lassen. Vor den vertreten lassen. Vor den 
Oberlandesgerichten müssen sich Oberlandesgerichten müssen sich 
die Parteien durch einen bei die Parteien durch einen bei 
einem Oberlandesgericht einem Oberlandesgericht 
zugelassenen Rechtsanwalt zugelassenen Rechtsanwalt 
vertreten lassenvertreten lassen. (…). (…)
Vor dem Bundesgerichtshof Vor dem Bundesgerichtshof 
müssen sich die Parteien durch müssen sich die Parteien durch 
einen bei dem Bundesgerichtshof einen bei dem Bundesgerichtshof 
zugelassenen Rechtsanwalt zugelassenen Rechtsanwalt 
vertreten lassen.vertreten lassen.

Przed sądami krajowymi strony Przed sądami krajowymi strony 
muszą być reprezentowane przez muszą być reprezentowane przez 
adwokata dopuszczonego do adwokata dopuszczonego do 
występowania przed sądem występowania przed sądem 
grodzkim lub krajowym. Przed grodzkim lub krajowym. Przed 
wyższymi sądami krajowymi strony wyższymi sądami krajowymi strony 
muszą być reprezentowane przez muszą być reprezentowane przez 
adwokata dopuszczonego do adwokata dopuszczonego do 
występowania przed wyższym występowania przed wyższym 
sądem krajowym. (…)sądem krajowym. (…)
Przed Trybunałem Związkowym Przed Trybunałem Związkowym 
strony muszą być reprezentowane strony muszą być reprezentowane 
przez adwokata dopuszczonego przez adwokata dopuszczonego 
do występowania przed do występowania przed 
Trybunałem Związkowym.Trybunałem Związkowym.
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FachanwaltschaftenFachanwaltschaften
Fachanwalt für ArbeitsrechtFachanwalt für Arbeitsrecht
Fachanwalt für Bau- und Fachanwalt für Bau- und 
ArchitektenrechtArchitektenrecht
Fachanwalt für ErbrechtFachanwalt für Erbrecht
Fachanwalt für EUFachanwalt für EU
Fachanwalt für FamilienrechtFachanwalt für Familienrecht
Fachanwalt für Gewerblichen Fachanwalt für Gewerblichen 
RechtschutzRechtschutz
Fachanwalt für MedizinrechtFachanwalt für Medizinrecht
Fachanwalt für Miet- und Fachanwalt für Miet- und 
WohnungsrechtWohnungsrecht
Fachanwalt für SteuerrechtFachanwalt für Steuerrecht
Fachanwalt für VerkehrsrechtFachanwalt für Verkehrsrecht
Fachanwalt für VerwaltungsrechtFachanwalt für Verwaltungsrecht
Fachanwalt für VersicherungsrechtFachanwalt für Versicherungsrecht
Fachanwalt für Transport- und Fachanwalt für Transport- und 
SpeSpedditionsrechtitionsrecht

Prawo pracyPrawo pracy
Prawo budowlanePrawo budowlane

Prawo spadkowePrawo spadkowe
Prawo Uni EuropejskiejPrawo Uni Europejskiej
Prawo rodzinnePrawo rodzinne
Prawo ochronPrawo ochrony własności y własności 
przemysłowejprzemysłowej
Prawo medycznePrawo medyczne
Prawo lokalowe i najmuPrawo lokalowe i najmu
Prawo podatkowePrawo podatkowe
Prawo ruchu drogowegoPrawo ruchu drogowego
Prawo administracyjnePrawo administracyjne
Prawo ubezpieczeńPrawo ubezpieczeń

Prawo transportu i spedycjiPrawo transportu i spedycji  

Joachim Hilla
Rechtsanwalt  Frankfurt am Main
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Listy prowadzone przez IzbyListy prowadzone przez Izby  
Adwokackie, DAV i osoby Adwokackie, DAV i osoby 

trzecietrzecie
Izby adwokackieIzby adwokackie

BundesrechtsanwaltskammerBundesrechtsanwaltskammer                www.brak.dewww.brak.de

Rechtsanwaltskammer bei dem BundesgerichtshofRechtsanwaltskammer bei dem Bundesgerichtshof          www.rakwww.rak--bgh.debgh.de

RegionalneRegionalne Izby Adwokackie, n.p. Izby Adwokackie, n.p.
RechtsanwaltskammerRechtsanwaltskammer Frankfurt Frankfurt  www.rechtsanwaltskammer-ffm.dewww.rechtsanwaltskammer-ffm.de

Rechtsanwaltskammer BerlinRechtsanwaltskammer Berlin   www.rak-berlin.dewww.rak-berlin.de  

http://www.brak.de/
http://www.rak/
http://www.rak-bgh.de/
http://www.rak-bgh.de/
http://www.rechtsanwaltskammer-ffm.de/
http://www.rak-berlin.de/
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Anwaltssuchdienst DAVAnwaltssuchdienst DAV
Rejestry prywatneRejestry prywatne

Legal 500Legal 500
Martindale HubMartindale Hubbbelelll
Anwaltssuchdienst Anwaltssuchdienst (wiele prywatnych)(wiele prywatnych)

Linki w wyszukiwarkach Linki w wyszukiwarkach iinternetowychnternetowych
www.brak.dewww.brak.de
www.dav.dewww.dav.de
www.anwaltseiten24.dewww.anwaltseiten24.de

http://www.brak.de/
http://www.dav.de/
http://www.anwaltseiten24.de/
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Jak współpracować Jak współpracować 
z pełnomocnikiem z pełnomocnikiem 

Realia pracy adwokata w NiemczechRealia pracy adwokata w Niemczech
- Duża ilość adwokatów- Duża ilość adwokatów
- Specjalizacja- Specjalizacja
- Obowiązek dokształcania- Obowiązek dokształcania
Ustalenie zasad współpracyUstalenie zasad współpracy
- Zakres zlecenia- Zakres zlecenia
- Wymiana informacji- Wymiana informacji
- Wynagrodzenie- Wynagrodzenie
Zasady etyki zawodowej adwokata i kontrola ich Zasady etyki zawodowej adwokata i kontrola ich 
przestrzeganiaprzestrzegania
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Regulacje dotyczące adwokatówRegulacje dotyczące adwokatów

Rechtsberatungsgesetz Rechtsberatungsgesetz (RBerG)(RBerG)  
vom 13. Dezember 1935 ivom 13. Dezember 1935 i  dd  F v. F v. 
21.06.200221.06.2002

Bundesrechtsanwaltsordnung Bundesrechtsanwaltsordnung 
(BRAO)(BRAO) vom 1. August 1959 i vom 1. August 1959 i  dd  F v. F v. 
05.05.200405.05.2004

Rechtsanwaltsvergütungsgesetz Rechtsanwaltsvergütungsgesetz 
(RVG)(RVG) vom 5. Mai 2004 i vom 5. Mai 2004 i  dd  F v. F v. 
08.07.200608.07.2006

Berufsordnung Berufsordnung (BORA)(BORA) vom 1.  vom 1. 
November 2001 iNovember 2001 i  dd  F v. 07.11.2002F v. 07.11.2002

StandesgrundsätzeStandesgrundsätze (CCBE) (CCBE)

• Ustawa z 13 grudnia 1935 r. o Ustawa z 13 grudnia 1935 r. o 
poradnictwie prawnym, stan na poradnictwie prawnym, stan na 
21.06.2002 r.21.06.2002 r.

• Ustawa z dnia 1 sierpnia 1959 r. o Ustawa z dnia 1 sierpnia 1959 r. o 
adwokatach, stan na 05.05.2004 r.adwokatach, stan na 05.05.2004 r.

• Ustawa Ustawa z dnia 5 maja 2004 r. o z dnia 5 maja 2004 r. o 
wynagrodzeniu adwokata, stan na  wynagrodzeniu adwokata, stan na  
08.07.2006 r.08.07.2006 r.

• Ustawa z dnia 1 listopada 2001 r. o Ustawa z dnia 1 listopada 2001 r. o 
zawodzie adwokata, stan na zawodzie adwokata, stan na 
07.11.200207.11.2002

• Zasady etyki zawodowej CCBEZasady etyki zawodowej CCBE

Joachim Hilla
Rechtsanwalt  Frankfurt am Main
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Liczba adwokatów w NiemczechLiczba adwokatów w Niemczech

  

132.5692005

116.3052002

104.0672000

74.2911995

56.6381990

47.3591985

26.8541975
Liczba adwokatówrok

Quelle: BRAK Mitteilungen, Nr. 5/2006

Joachim Hilla
Rechtsanwalt  Frankfurt am Main
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Stopień konkurencji w poszczególnych grupach prawniczych Stopień konkurencji w poszczególnych grupach prawniczych 
w ocenie klientaw ocenie klienta

w: Raport Banku Światowego 
przygotowany we współpracy z 
NBP
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Polski przedsiębiorca jako powódPolski przedsiębiorca jako powód

Sądownictwo powszechne czy arbitrażoweSądownictwo powszechne czy arbitrażowe
Koszty procesu w sprawach cywilnychKoszty procesu w sprawach cywilnych
Decyzja wniesienia pozwu, zawisłość Decyzja wniesienia pozwu, zawisłość 
procesuprocesu
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Koszty zastępstwa procesowegoKoszty zastępstwa procesowego
/przykładowe wyliczenie//przykładowe wyliczenie/

Pozycja tabeli kosztów

7008

3104

3100

100.000 EuroStreitwert (wartość sporu)

4.051,95 EuroSuma

646,95 Euro19% Umsatzsteuer (VAT)

20,00 EuroAuslagenpauschale (ryczałt na 
wydatki)

1.624,80 Euro1,20 Terminsgebühr (opłata za 
udział w rozprawie)

1.760,20 Euro1,30 Verfahrensgebühr (opłata za 
prowadzenie sprawy)

Joachim Hilla
Rechtsanwalt  Frankfurt am Main
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Pomoc w wyliczeniu kosztów procesuPomoc w wyliczeniu kosztów procesu  

rvg.pentos.agrvg.pentos.ag
foris.deforis.de
advocard.deadvocard.de
rvv.dervv.de
arag.dearag.de
ag-lemgo.nrw.deag-lemgo.nrw.de
jurasums.dejurasums.de
marktplatz-recht.demarktplatz-recht.de
ag-bielefeld.nrw.deag-bielefeld.nrw.de
Bundesrepublik.org/RechtBundesrepublik.org/Recht

Pomoc w ponoszeniu kosztówPomoc w ponoszeniu kosztów
Juragent.deJuragent.de
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Czynniki mające wpływ na decyzję o nie wniesieniu powództwaCzynniki mające wpływ na decyzję o nie wniesieniu powództwa

w: Raport Banku Światowego 
przygotowany we współpracy z 
NBP
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Gdy jesteśmy pozwanymGdy jesteśmy pozwanym

Jak zachować się po doręczeniu pozwu lub Jak zachować się po doręczeniu pozwu lub 
wezwaniawezwania
-  miejsce doręczenia-  miejsce doręczenia
-  forma doręczenia-  forma doręczenia
-  terminy na udzielenie odpowiedzi-  terminy na udzielenie odpowiedzi
-  inne czynności po otrzymaniu pozwu lub            -  inne czynności po otrzymaniu pozwu lub            
wezwaniawezwania
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