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Kronika Adwokatury

■ Konferencje, spotkania, wizyty

W dniach 14 i 15 maja br. odbyła się w Paryżu sesja plenarna 
Federacji Europejskich Izb Adwokackich (Federation des Barreaux 
d’Europe). Sesję organizowały Izby Adwokackie, Paryża i Nanterre. 
Obrady odbywały się w tzw. Grande Arche w La Défense.

Obradom przewodniczył, początkowo, kończący swą kadencję 
dziekan Izby w Barcelonie Eugeni Gay Montalvo, a później, po 
wyborze na okres roku, dziekan Izby w Paryżu Georges Flécheux.

Na początku Sesji dziekan Gay Montalvo odczytał adres General
nego Sekretarza Rady Europy Pani Catherine Lalumière do Federa
cji z okazji nadania jej statutu doradczego przy Radzie Europy, co 
podniosło rangę nie tylko Federacji, ale i jej członków.

Na sesji omówiono 3 główne tematy:
1) „Interwencja adwokata w sprawie o zatrzymanie w Europie” . 

Po referatach wstępnych dziekana-elekta z izby paryskiej Farthouata 
i dziekana izby saragoskiej Carmicera-Diaza, delegat każdego kraju 
w ramach 5 minut omówił to zagadnienie. Po dyskusji podjęto 
uchwałę, niżej podaną.

2) „Izby adwokackie a radcowie prawni przedsiębiorstw w Euro
pie” . Referaty wygłosili dziekan Izby w Nanterre Berger-Perrin 
i wiceprezes niem. Izby z Frankfurtu G. Michelmann. I w tym 
przypadku delegacje poszczególnych krajów przedstawiły sytuację 
istniejącą w ich krajach. Różnorodność uregulowań prawnych 
zawodów adwokackich i radcowskich nie pozwoliła podjąć uchwały 
w tej sprawie.

W następnym punkcie obrad sędzia przy Europejskim Trybunale 
Praw Człowieka, Carlo Russo z Włoch, omówił orzecznictwo związane 
z Konwencją Praw Człowieka na tle włoskiej procedury karnej.

Byli dziekani Izłjy w Paryżu -  Ph. Lafarge i H. Ader oraz prezes 
Law Society z Birmingham Charles King-Farlow przedstawili zagad
nienia związa*ne z ubezpieczeniem od zawodowej odpowiedzialności 
cywilnej i sprawę manipulowania funduszami klientów w Europie.

W końcu b. dziekan genewski M. Halperin i dziekan z Bordeaux 
Mueille oraz adw. Collin z Paryża przedstawili wyniki ankiety 
o reklamie na tle zachodnioeuropejskiego prawa.

W obradach brało udział ok. 100 delegatów z ok. 20 krajów, w tym 
także delegaci z Rumunii, Bułgarii, Czech i Słowacji. Polska ad
wokatura była reprezentowana przez dziekana izby krakowskiej 
Ryszarda Raźnego i b. dziekana Mariana Anczyka. Naczelna Rada 
Adwokacka złożyła wniosek o przyjęcie na członka Federacji.
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W dniach od 27 do 29 maja br. odbyło się w Amsterdamie posiedzenie 
Prezydium Międzynarodowej Unii Adwokatów (Union Internatio
nale des Avocats) pod przewodnictwem prezesa Unii H. Leonarda de 
Haas (Holandia). W obradach brali udział viceprezesi UIA z ponad 
50 krajów świata.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad
1) delegaci poszczególnych krajów omówili problematykę ad

wokacką swego kraju;
2) przyjęto nowych członków kolektywnych z Australii, Francji, 

Indonezji, Maroka i Stanów Zjednoczonych;
3) po długiej dyskusji przyjęto projekt dot. ulgowych składek dla 

adwokatów krajów przechodzących kryzys gosp. Projekt będzie 
przegłosowany na najbliższym Kongresie UIA w San Francisco 
w sierpniu br.;

4) po dyskusji przyjęto również projekt zmian statutu UIA 
uzasadniony względami pragmatycznymi;

5) przedstawiono działalność Centrali UIA za ostatni okres 
roczny;

6) omówiono organizację tzw. komitetów krajowych UIA koor
dynujących działalność członków UIA na terenie danego kraju;

7) przedstawiono wyniki finansowe ostatniego Kongresu w Ber
linie oraz przygotowania do kongresu w San Francisco, Marrakech 
i Londynie.

Polską adwokaturę reprezentował b. dziekan Marian Anczyk.
Europa Środkowa i Wschodnia była reprezentowana poza Polską 

przez przedstawicieli adwokatur z Bułgarii, Rumunii, Czech i b. 
Jugosławii (Belgrad).

Zebrani uznali, że jedno z posiedzeń prezydium winno być 
poświęcone działalności zagranicznych firm adwokackich na terenie 
poszczególnych krajów. Okazało się bowiem, że dla wielu adwokatur 
zakładanie adwokackich biur przez zagraniczne firmy stanowi powa
żną konkurencję i stąd odezwały się stanowcze głosy, aby przedys
kutować całą problematykę z tym związaną raz podjąć stosowną 
uchwałę.
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