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Kierownictwo resortu sprawiedliwości zostało poinformowane o dal
szym zwiększeniu się ilości spraw z urzędu, wynikającej w znacznej 
mierze z braku należytej kontroli ze strony sądów uprawnień do 
korzystania z obrońcy lub pełnomocnika z urzędu. Wskazali również na 
inicjatywy ze strony rad okręgowych zmierzające do ograniczenia 
liczby obron z urzędu w ramach dotychczasowej praktyki opartej na 
uchwałach Sądu Najwyższego dot. art. 70 § 1 pkt 2 k.p.k.

Delegacja Prezydium NRA przedstawiła swoje spostrzeżenia wyni
kające z działalności resortu w sprawach wpisów na listę adwokatów, 
podkreślając moc obowiązującą uchwały NRA z 6 grudnia 1984 r. oraz 
ustawowe uprawnienia do badania rękojmi.

Uzgodniono stanowisko, że decyzje samorządu winny być wszech
stronnie i szczegółowo uzasadniane.

Przebieg spotkania wykazał znaczną zbieżność poglądów, wzajemne 
zrozumienie i zamiar współpracy w dążeniu do rozwiązywania prob
lemów bieżących.

Andrzej W. Konopka

★

Sprawozdanie z udziału w paryskich 
uroczystościach Rentrée du Barreau 

16-19 listopada 1995 r.

Jak w latach poprzednich -  Paryska Izba Adwokacka zaprosiła 
przedstawiciela NRA na doroczne uroczystości inauguracji roku sądo
wego i zamknięcie poprzedniego roku szkoleniowego (Rentrée du 
Barreau de Paris et Conférence du Stage).

Uroczystości odbyły się w dniach 16-19 listopada 1995 r. w Galerie 
Harley Pałacu Sprawiedliwości. Przybyło na nie ok. 1000 osób, wśród 
których przeważali adwokaci paryscy, ale pojawili się zwyczajowo 
Minister Sprawiedliwości -  Jacques Toubon, przedstawiciele parys
kiego wymiaru sprawiedliwości, ok. 200 przedstawicieli zaprzyjaź
nionych izb adwokackich całego świata oraz Prezydenci europejskich 
i światowych organizacji adwokackich (m.in. IBA, UIA, Fed. Europ. 
Izb Adwok., CCBE).

Zebranych powitał ustępujący dziekan (bâtonnier) Paryskiej Izby J. 
R. Farthouat. Po nim życzenia owocnej działalności złożyła Izbie 
-  Prezydent American Bar Association pani Roberta Cooper Ramo.

Minister Sprawiedliwości Toubon omówił akcje podjęte przez resort 
a mające usprawnić prace wymiaru sprawiedliwości. Do nich Minister
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zaliczył m.in. projekt reformy sądów przysięgłych (Cours d’Assises), 
do których proponuje wprowadzenie po dwóch ławników w miejsce 
ławy przysięgłych. Nadto zajął się problemami techniczno-finansowy- 
mi zapewnienia obrony osób zatrzymanych w małych a bardzo licznych 
miejscowościach, w których nie ma adwokatów, a więc którzy muszą 
dojeżdżać poza teren swych siedzib a co w praktyce rodziło szereg 
problemów, które uniemożliwiały stawiennictwo adwokata, z którego 
usług chce skorzystać zatrzymany.

Po Ministrze zabrał głos Dziekan Farthouat, który omówił działal
ność Rady za ubiegły okres kadencyjny -  a ustosunkowując się do 
koncepcji reformy sądów przysięgłych -  ostro skrytykował ją uznając, 
że dotychczasowa organizacja sądów -  zdała i zdaje egzamin. Ten 
pogląd spotkał się z dużym aplauzem paryskich adwokatów.

W drugiej części zebrania -  I i II Sekretarz Konferencji Stażu tj. 
najlepsi i najmłodsi adepci zawodu adwokackiego, wygłosili swe 
wyróżnione referaty. Solange Doumec mówiła o działalności politycz
nej i zawodowej Jean Louis Tixier-Vignancour, a Antoine Beauquier
-  o twórczości znanego u nas i cenionego pisarza Romain Gary’ego. 
Przemówienia spotkały się z dużym uznaniem. Były istotnie bardzo 
ciekawe, a wygłoszono je zgodnie z zasadami prawidłowej wymowy. 
Nie bez kozery przyjmuje się, że te popisy młodej adwokatury są 
świętem elokwencji. Nazwiska Sekretarzy wchodzą trwale w historię 
paryskiej adwokatury. Po tych przemówieniach -  oni i dalej uplasowani 
sekretarze -  otrzymali od różnych sponsorów dyplomy i cenne nagrody
-  za uzyskane wyniki w szkoleniu zawodowym.

Należy dodać, że na te uroczystości Galeria Harley Pałacu Sprawied
liwości była wspaniale udekorowana zielenią a jupitery uwypuklały 
ciekawe szczegóły architektoniczne sali. Kolorowe togi francuskich 
sędziów i prokuratorów oraz przeróżne stroje zawodowe adwokatów 
zagranicznych przyczyniły się do stworzenia szczególnej atmosfery 
dostojeństwa i powagi spotkania.

W następnym dniu -  w sali Biblioteki Rady Adwokackiej odbyły się 
tzw. Spotkania Międzynarodowe Adwokatów. Tematem wiodącym 
była „Rola adwokatów w społeczeństwie”. Prof. Robert Jacob z Liège 
wygłosił referat nt. „Przeobrażenia wizerunku adwokata w okresie 
średniowiecza i wieków XVI i XVII”. Referent uznał, że początkowo 
adwokaturę średniowieczną można nazwać adwokaturą państwową 
(Barreau d’Etat), ale szybko przeobraziła się ona w klasyczną ad
wokaturę (Barreau classique) i taką pozostała przez długie lata, a nawet 
wieki. Prof. Jacob zauważył, że niestety w tym czasie moralność 
sędziów i adwokatów pozostawiała wiele do życzenia. Jeśli idzie 
o adwokatów -  to niejaki Dubreil bez żenady głosił, że „zastępować 
należy w pierwszym rzędzie ludzi bogatych i wpływowych”. Ale trzeba
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też przypomnieć o innej postaci adwokackiej działającej pod koniec 
XIII i z pocz. XIV w., a później kanonizowanej osobie Świętego Yves 
(Iwon), który poświęcił się zawodowo i bezpłatnie głównie biednym, 
skrzywdzonym przez los osobom. Prof. Lucien Karpik z Paryża
-  mówił potem o rozwoju adwokatury w XVIII stuleciu. W tym czasie 
powstały pierwsze kancelarie zajmujące się prawem gospodarczym 
(Barreau d’affaires). Wtedy też zaczęły się tworzyć we Francji korpora
cje adwokackie z bardzo silną władzą dziekana (bâtonniera). Miał on 
w swym ręku władzę dyscyplinarną, ale życie szybko wymogło 
przekazanie tej władzy sądom dyscyplinarnym. Odnotować należy 
także, że w tym czasie zaczęto kłaść duży nacisk na szkolenie 
zawodowe.

Sędzia Trybunału Wielkiej Instancji (= nasz Sąd Woj. I inst.) Alain 
Girardet mówił o tym jak sędzia postrzega rolę adwokata przed sądami. 
Podobnie jak wszędzie -  adwokat jest współczynnikiem wymiaru 
sprawiedliwości a znaczenie jego roli jest ściśle związane z poziomem 
zawodowym i kulturą, jakie reprezentuje adwokat. Po nim mówił Prof. 
Jean Noret z Uniwersytetu Paryż XII -  mówił o roli jaką prawnicy 
powinni odgrywać we współczesnym kraju, a więc o potrzebie włącze
nia się prawników w tworzenie i stosowanie praw.

Uroczystości zakończyły się przyjęciem wydanym dla ok. 2000 osób 
w pomieszczeniach Conciergerie. Tam, wieczorem, kontynuowano 
dalsze dyskusje zawodowe i towarzyskie, nawiązywano nowe znajomo
ści i przyjaźnie. W Paryżu obecni byli delegaci adwokatur wszystkich 
krajów Europy Środkowej -  i z niektórych krajów Europy Wschodniej.

Z dużym uznaniem i wdzięcznością spotkała się inicjatywa Paryskiej 
Izby, która załatwiła gościom zagranicznym bilety wstępu na unikalną 
wystawę dzieł Cezanne’a w Grand Palais -  bilety na wystawę -  która 
miała trwać do 7 stycznia 1996 r. były bowiem dawno wy sprzedane...

W powyższych uroczystościach uczestniczyli także polscy aplikanci
-  kol. kol. Łempicki i Pączek, którzy w tym czasie przebywali 
w Paryżu na stażu finansowanym przez Paryską Izbę. Z zadowoleniem 
przedstawiciel NR A wysłuchał bardzo pozytywnych ocen jakie wy
stawił aplikantom ich opiekun mec. Dominique Proux. W rozmowach 
z nowym dziekanem Bernardem Vatier, który obejmuje urzędowanie 
od stycznia 1996 r. i ad w. Proux ustalono, że Paryż będzie nadal 
kontynuował akcję staży dla aplikantów lub młodych adwokatów. Staże 
będą organizowane raz do roku -  przez okres 3 miesięcy... Dziekan 
Vatier zapewniał nas o swojej szczerej woli kontynuowania współpracy 
naszych Izb.
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