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Recenzje

Sprawozdanie z kongresu UIA, Fez (Maroko),
31 sierpnia–4 września 2005 r.

W dniach 31 sierpnia–4 września w miejscowości Fez w Maroku odbył się 49. kongres
międzynarodowej organizacji zrzeszającej adwokatów Union Internationale des Avocats
(UIA).

Organizacja ta powstała w 1927 roku z inicjatywy francuskojęzycznych prawników eu-
ropejskich w celu rozwijania kontaktów między adwokatami z poszczególnych państw.

Na dzień dzisiejszy UIA jest otwarta na uczestnictwo w swoich szeregach adwokatów z
całego świata i zrzesza ponad 200 krajowych samorządów, stowarzyszeń, federacji i organi-
zacji adwokackich reprezentujących około 2 000 000 prawników. Ponadto organizacja ta
ma zarejstrowanych ponad 1000 członków indywidualnych z ponad 110 krajów świata.

Oficjalnymi językami UIA są: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, arabski i
portugalski. Językami kongresów są: angielski, francuski i hiszpański.

Na dzień dzisiejszy zgodnie ze swoim statutem UIA ma za zadanie w szczególności:
– szeroko pojętą obronę zawodu adwokata,
– promowanie i rozwijanie najważniejszych zasad i pryncypiów wykonywania zawodu

adwokata,
– udział w rozwijaniu wiedzy prawniczej na forum międzynarodowym,
– współpracę z innymi pozarządowymi organizacjami,
– rozwijanie i pogłębianie kontaktów pomiędzy organizacjami skupiającymi adwokatów.
UIA realizuje swoje cele w szczególności poprzez: wypowiadanie się i zajmowanie sta-

nowiska w poszczególnych sprawach ważnych z punktu widzenia zadań organizacji i jej
członków; pracę merytoryczną w ponad 40 komisjach; organizowanie w ciągu roku szeregu
seminariów o charakterze praktyczno-naukowym oraz spotkania w ramach corocznego
kongresu.

Choć swoją siedzibę statutową UIA ma w Brukseli, to główne centrum operacyjno-admi-
nistracyjne tej organizacji mieści się w Paryżu.

Strona internetowa organizacji, gdzie można otrzymać więcej informacji, to: www.uia-
net.org

W kongresie w Maroku, według posiadanych przeze mnie informacji, uczestniczyło ok.
1000 adwokatów z ponad 80 krajów świata. Nie ma zatem wątpliwości, że było to przed-
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Sympozja, konferencje

sięwzięcie ogromne pod względem organizacyjnym i miało charakter międzynarodowy w
pełnym tego słowa znaczeniu.

Warto podkreślić, że kongres był objęty honorowym patronatem Jego Wysokości Króla
Maroka Mohameda VI, co nadawało kongresowi dodatkowego prestiżu i znaczenia. I choć
sam król na kongresie nie był obecny, to podczas otwarcia reprezentowała go grupa wysoko
postawionych marokańskich dygnitarzy.

Podczas kongresu rozpoczął urzędowanie nowy Prezydent UIA pan Delos Lutton z USA,
który w związku z upływem kadencji zastąpił na czele organizacji pana Paula Nemo, adwo-
kata z Francji.

Były dwa zasadnicze tematy tegorocznego kongresu UIA.
Pierwszy, sformułowany w formie pytającej, to: „Adwokaci świata – ta sama deontolo-

gia?”
Drugi temat to: „Świat informatyczny – wyzwanie dla prawa”.
Trudno o jednoznaczne podsumowanie wyników dyskusji na podane tematy. Nie po-

zwala na to wieloaspektowość i bogactwo problematyki związanej z tymi ciekawymi zagad-
nieniami postawionymi przed uczestnikami na forum kongresu. Tym bardziej że szczegól-
nie pierwsze zagadnienie, jak można przypuszczać, było postawione w sposób wręcz lekko
prowokacyjny. Wszyscy przy tym, to znaczy zarówno uczestnicy, organizatorzy kongresu,
jak i działacze UIA mieli świadomość, że najważniejsza jest raczej wymiana myśli i sama
dyskusja na podane tematy niż szukanie jednoznacznych konkluzji. I co jest istotne to fakt,
że nikt nie miał wątpliwości, iż dyskusja podczas większości sesji plenarnych stała na bardzo
wysokim poziomie i była niezwykle urozmaicona.

Podkreślić jednak należy, że kongres to nie tylko posiedzenia plenarne związane z zasad-
niczymi tematami. To także praca i sesje w poszczególnych komisjach i grupach w ramach
przygotowanych wcześniej, niekiedy przez cały poprzedzający rok, programów nauko-
wych. Takich grup i komisji było podczas kongresu co najmniej 17, a wystąpienia prelegen-
tów, przynajmniej w tych sesjach, w których miałem okazję uczestniczyć, były interesujące.

Bez wątpienia również niewątpliwym walorem także i tego kongresu była możliwość
nawiązania bezpośrednich kontaktów z całą rzeszą prawników z różnych nie tylko stron
świata, ale i z różnych obszarów kulturowych. Jest to nie do przecenienia wartość tego typu
spotkań. Pamiątkami spotkań i nawiązanych znajomości są licznie wymienione między
uczestnikami kongresu wizytówki.

I na koniec kilka słów na temat miasta, gdzie odbył się ostatni kongres UIA.
Fez (arab. Fas, franc. Fes) jest jednym spośród pięciu tzw. królewskich miast Maroka. Jest

to miasto z serii magicznych i niepowtarzalnych. Miasto liczące dzisiaj grubo ponad milion
mieszkańców z ponadtysiącletnią tradycją, które może się poszczycić jednym z najwcze-
śniej na świecie założonych uniwersytetów. Tętniąca życiem starówka Fezu, tzw. medyna,
uznawana jest za jedną z najpiękniejszych medyn w całym świecie arabskim i jest wpisana
na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Następny, jubileuszowy 50. Kongres UIA, przewidziany jest w październiku przyszłego
roku w Salvador – Bahia w Brazylii.
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