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INFORMACJA DZIEKANA ORA W KRAKOWIE

0 obradach Kongresu Union Interna
tionale des Advocats (U.I.A.) zorga
nizowanego w Strasbourgu w dniach 
10—14 września 1990 r.

Obrady toczyły się w Pałacu Muzyki
1 Kongresów w Strasbourgu. W Kongresie 
brało udział ponad 800 adwokatów ze 
wszystkich kontynentów świata i około 
400 osób towarzyszących.

Na uroczystości otwarcia Kongresu 
obecni byli między innymi minister spra
wiedliwości Francji Arpiaillange, przewo
dniczący Parlementu Wspólnoty Europejs
kiej Enrique Barón Crespo, burmistrz mias
ta Strasbourg C.Trautmann.

Po raz pierwszy od wielu lat w obradach 
uczestniczyli przedstawiciele adwokatur 
radzieckiej, moskiewskiej, kijowskiej, le- 
ningradzkiej, Pragi, Bukaresztu i Sofii.

Przedstawiciele Izb Europy Wschodniej 
zostali przyjęci 11 września przez sekreta
rza generalnego Rady Europy C. Lalumie- 
re, która żywo interesowała się sytuacją 
adwokatur w tych krajach, ich walką o pra
wa obywatelskie i demokrację. Przyrzekła 
pomoc w działalności integrującej środo
wiska adwokackie tych krajów z Europą.

Obrady toczyły się w kilkunastu komis
jach, przy czym główny wątek obrad pod 
nazwą Bing bang dotyczył m.in. przeo
brażeń zawodów prawniczych w krajach 
Europy Wschodniej, w Niemczech i w Chi
nach. Na prośbę organizatorów wygłosi
łem referat o rozwoju zawodów prawni
czych w Polsce. Podobne referaty o ad
wokaturze swych krajów przedstawili tak
że prezes adwokatury czeskiej dr K. Cer- 
mak, prezes adwokatury moskiewskiej Ra- 
binin oraz wiceprezes adwokatury Chin 
Chen Zhuo.

Uczestniczyliśmy także w dyskusji na 
temat możliwości współpracy naszych ad
wokatur z kancelariami zagranicznymi. 
Obrady dotyczyły nadto problemów zwią
zanych z „umiędzynarodowieniem" biur 
adwokackich, reklamą, wykonywaniem

zawodu w przyszłości, prawami człowieka 
itp. Obdywały się także specjalistyczne 
dyskusje na temat arbitrażu międzynaro
dowego, prawa bankowego, prawa kar
nego, prawa pracy, prawa finansowego, 
prawa o ubezpieczeniach, prawa rodzin
nego itp.

Po rocznej kadencji działalność preze
sowską w U.I.A. zakończył lan Hunter 
z Anglii. Funkcje nowego prezesa uczest
nicy Kongresu powierzyli Joanowi Anto
nio Cremadesowi z Madrytu. Wicepreze
sami zostali wybrani przedstawiciel Włoch 
M. Rubino Sammartano i USA — Steven 
C. Nelson. Niżej podpisany został wybrany 
członkiem Zarządu U.I.A. i objął funkcję 
tzw. doradcy prezesa.

Następny Kongres U.I.A. odbędzie się 
w czerwcu 1991 r. w Meksyku. W 1992 r. 
Kongres zorganizowany zostanie w Ber
linie.

Program kulturalny przeznaczony był 
głównie dla osób towarzyszących.

Jak zwykle w takich sytuacjach szcze
gólnie cenne były bezpośrednie kontakty 
uczestniczących w Kongresie adwokatów. 
Było to spotkanie bardzo udane i żałować 
należy tylko, że polska adwokatura nie 
mogła liczniej w nim uczestniczyć.

Należy podkreślić, że wobec przemian 
ekonomicznych zachodzących w naszym 
kraju, adwokatury zagraniczne pragną 
kontaktów z polską palestrą. Zaintereso
wanych odesłałem do Rad Adwokackich, 
których adresy znajdowały się w jednym 
z dostępnych na kongresie biuletynów. 
Sądzę, że sprawa kontaktów z kancelaria
mi zagranicznymi powinna być uporząd
kowana w tym sensie, aby Rady Adwokac
kie dysponowały wykazem swych człon
ków — adwokatów czy spółek adwokac
kich, które zainteresowane są współpracą 
z kancelariami adwokackimi za granicą.
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