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SPRAWOZDANIA

■  Uroczystości z okazji 
700-lecia barcelońskiej Izby Adwokackiej

W dniach 20-22 stycznia br. odbyły się w Barcelonie uroczystości 
z okazji 700-lecia tamtejszej Izby Adwokackiej zwanej II. Lustre Col. 
Legi d ’Advocats de Barcelona.

Na czele Honorowego Komitetu Obchodów tej wspaniałej rocznicy 
stanęli m.in. król Hiszpanii Juan Carlos I, Prezydent Autonom. Rządu 
Kaledonii Jordi Pujol Soley, Prezydent Parlamentu Katalonii Joachim 
Xicoy i Bassegoda oraz Burmistrz (Alcade) Barcelony Pasqual Mara- 
gall i Mira.

W rocznicowych obchodach uczestniczyli Prezydenci międzynaro
dowych organizacji adwokackich -  a więc International Bar Associa
tion (IBA) Ross Harper, Union Internationale des Avocats (UIA) Garry 
Downes, Fédération des Barreaux d ’Europe (FBE) Michael Cosgrave, 
Conseil Consultatif des Avocats de la Communauté Europ. (CCBE), 
Heinz Weil a także American Bar Association -  Steven C. Nelson. 
Gośćmi byli Prezydenci, Dziekani względnie ich przedstawiciele oraz 
adwokaci ponad 30 izb adwokackich z Europy, Ameryki i Australii 
-  łącznie ok. 150 osób.

Pierwszy dzień spotkania poświęcony był uroczystościom, odbywa
jącym się pod nazwą Sant Raimon de Penyafort -  Patrona barcelońs- 
kich adwokatów. Rozpoczęła je msza w Katedrze celebrowana przez 
miejscowego kardynała. Następnie w Pałacu Sprawiedliwości goście 
byli świadkami odebrania przez Dziekana Izby Eugenio Gay Montalvo 
przysięgi od kilkuset nowopisanych adwokatów. Główne uroczystości 
odbyły się w Domu Adwokata -  w jego amfiteatralnej sali. Dziekan 
przedstawił w swym przemówieniu bogatą historię i osiągnięcia Izby, 
po czym wręczył Złote Medale Izby zasłużonym i długoletnim ad
wokatom oraz pracownikom Izby nagrody ufundowane za osiągnięcia 
zawodowe. Wieczorem Izba wydała galowe przyjęcie na ok. 3000 osób 
w Pałacu Sant Jordi.

Następnego dnia -  w ramach tzw. Spotkań Barcelońskich -  Prezy
dent ABA Nelson, Prezydent CCBE Weil oraz Dziekan Paryskiej Izby 
Farthouat przestawili problematykę zakładania kancelarii adwokackich 
za granicą na tle postanowień GATS -  (General Agreement of Trade in 
Services) jako uzupełnienie Konwencji ogólnej GATT podpisanej 
w kwietniu 1994 r. w Marrakeszu. Nadto Prezydent IB A Ross Harper, 
Prezydent FBE Cosgrave oraz Sekretarz Hiszp. Adwokatury Gomez
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Escolar Mazuela omówili organizacje działające w środowiskach ad
wokackich -  zaś Prezydent UIA Downes, Prezydent adwokatury 
Gwinei Hiszp. Thomson oraz Prezydent Unii Iberoameryk. Izb -  mówi
li o solidarności w zawodzie adwokata.

Problem otwierania adwokackich kancelarii za granicą -  omawiano 
osobno. Wzbudził on duże zainteresowanie i oczywiste kontrowersje 
m.in. w wypowiedziach przedstawicieli amerykańskich i paryskiej 
adwokatury. Prezydent Nelson apelował o jak największą liberalizację 
przepisów dotyczących świadczenia usług prawniczych za granicą
-  zaś przedstawiciele europejskich adwokatur -  wyrażali pogląd, że 
działalność adwokatów za granicą winna być ograniczona w imię 
interesu klienta...

W sprawach organizacji adwokackich -  omówiono rolę odgrywaną 
przez międzynarodowe organizacje na polu integracji naszego zawodu. 
Wysoko oceniono działalność tych organizacji w obronie adwokatów 
i ich organizacji a zwłaszcza niezależności adwokata w wykonywaniu 
zawodu, co dotyczy nawet europejskich kolegów...

Z okazji obchodów -  przyjęcia dla gości wydali Premier Autonom. 
Rządu Katalonii -  w salach pięknego pałacu rządowego oraz Burmistrz 
Miasta w Król. Pałacu Pedralbes.

Uroczystości barcelońskie wykazały znaczną pozycję barcelońskiej 
Izby Adwokackiej nie tylko w Hiszpanii -  ale także w Europie 
i w Krajach latynowskiej Ameryki. Izba zawarła szereg umów partners
kich -  tj. z Izbami w Paryżu, Mediolanie, Bukareszcie, Krakowie, 
Montpellier, Tuluzie, Petersburgu -  z Gwineą, Florydą czy Argentyną.

Lista adwokatów obejmuje ok. 15.000 nazwisk, w tym ok. 10.000 
wykonujących zawód. Izba jest właścicielem dwóch dużych budynków, 
w których mieszczą się obok sal konferencyjnych -  piękna i cenna 
biblioteka a nawet... basen kąpielowy.

Uczestniczący w uroczystościach przedstawiciel Prezydium NRA 
złożył na ręce Dziekana Gay Montalvo gratulacje i życzenia dalszej 
owocnej działalności samorządowej i na niwie zagranicznej.

W niedzielę 22 stycznia br. odbyło się nadto zebranie przedstawicieli 
Federacji Europejskiej Izby Adwokackiej (FBE), do której należy NRA
-  na którym omówiono sprawy organizacyjne a zwłaszcza jej finansów 
w związku ze stale rosnącą ilością jej członków i rosnącymi kosztami 
administracyjnymi sekretariatu Federacji.
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