
Kronika adwokatury : działalność
publiczna adwokatów
Palestra 35/10(406), 83

1991



KRONIKA ADWOKATURY
Działalność publiczna adwokatów

>*- Marek A. Nowicki, członek Zespołu Adwokackiego Nr 29 w Warszawie 
i przewodniczący Sekcji Praw Człowieka NRA został wybrany w czerwcu br. 
do pełnienia funkcji wiceprezydenta Międzynarodowej Helsińskiej Federacji 
Praw Człowieka (IHF) z siedzibą w Wiedniu.

Konferencje, spotkania, wizyty

>► W dniach 10.IX - 14.IX.1991 r. na zaproszenie Rady Adwokackiej z Lyonu 
oraz Conference des Batonniers - odpowiednika Naczelnej Rady Adwokac
kiej przebywała w Lyonie delegacja adwokatury polskiej w osobach Z-cy Se
kretarza, członka NRAadw. Piotra Borowskiego oraz Prezesa Stowarzyszenia 
Prawników Frankofońskich i Polskich adw. Bożeny Banasik.
Delegacja polska została przyjęta w sposób bardzo ciepły. Odbyło się spotka
nie z Dziekanem Lyońskiej Adwokatury adw. Ugo Jannuccim oraz członkami 
Rady. Przedmiotem rozmowy były sprawy kondycji obydwu adwokatur, pro
blemy łączenia zawodu radcy prawnego z zawodem adwokackim oraz związ
ki bliźniacze z adwokaturą łódzką.
Dnia 11.IX.1991 r. w Konsulacie Polskim w Lyonie odbyło się spotkanie, 
w którym udział wzięli: Konsul RP pan Sławomir Czarlewski, Dziekan UGO 
Jannucci oraz delegacja polska. Przedmiotem rozmowy było omówienie pro
blemów zaktywizowania kontaktów zawodowych pomiędzy obydwoma ad
wokaturami oraz zainicjowanie związków bliźniaczych pomiędzy Radami 
Adwokackimi we Francji i w Polsce. Konsul S. Czarlewski obiecał szeroką 
pomoc w koordynacji współpracy i działalności informacyjnej. Na przypo
mnienie zasługuje fakt, że Konsul RP w Lyonie reprezentuje Polskę na terenie 
prawie połowy Francji.
W dniach 12.IX.- 14.IX.1991 r. odbyły się w Montpellier IV Międzynarodo
we Spotkania Adwokatury organizowane przez Conference des Batonniers, 
które zrzesza nie tylko wszystkich Dziekanów Izb Francuskich, ale również 
Dziekanów Izb terytoriów zamorskich.
Były obecne delegacje z całego świata, w tym delegacja z Czecho-Słowacji, 
Jugosławii oraz bardzo liczne delegacje z Rumunii. Istnieje aż 41 związków 
bliźniaczych pomiędzy adwokaturą rumuńską, a adwokaturą francuską.
Przedmiotem obrad były problemy sprawiedliwości, podstawowych praw 
konstytucyjnych, adwokatur krajów byłego bloku wschodniego, prawa do 
obrony i obrony prawa oraz problemy adwokatury frankofońskiej.
Delegacja polska między innymi odbyła rozmowy z Prezydentem Conference 
des Batonniers Fr. Bedel de Buzareinąues, Prezydentem honorowym A. De La
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