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■  Sprawozdanie z udziału w uroczystościach 
paryskiej adwokatury 
w dniach 22-23 listopada 1997 r.

Jesienią zeszłego roku -  już tradycyjnie -  w dniach 22 i 23 listopada 
1997 r. odbyło się w Paryżu Uroczyste Otwarcie Roku Szkoleniowego 
Izby Adwokackiej (Rentrée Solennelle du Barreau de Paris -  Conféren
ce du Stage). Na te uroczystości zaproszono m.in. delegację NRA oraz 
ORA w Krakowie i w Warszawie. Organizacje te reprezentowali: 
wiceprezes NRA M. Anczyk, dziekan R. Raźny i W. Hermeliński. 
Zaproszono również Krajową Izbę Radców Prawnych, którą reprezen
tował m.in. prezes A. Kalwas.

Z naszej części Europy -  udział brali w spotkaniu prezesi Izb 
Bułgarii, Czech, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Węgier.

Uroczystości odbyły się w pięknej sali Harley Pałacu Sprawiedliwo
ści. Obok prezesów ok. 40 Izb Adwokackich z całego świata i licznych 
przedstawicieli palestry paryskiej -  w Konferencji uczestniczyła pani 
Minister Sprawiedliwości Francji Elisabeth Guigou, Edouard Balladur 
oraz b. minister Jacques Toubon. Szczególnie serdecznie powitano 
prezesa Izby Algierii Ahmeda Abbeche, kraju nękanego szczególnie 
dramatycznie przez ataki fundamentalistów.

Na wstępie spotkania dziekan paryski Bernard Vatier odczytał listę 
młodych adwokatów, którzy uzyskali wyróżnienia i nagrody -  wręczone 
im przez poszczególnych fundatorów. Po tym miłym punkcie programu 
-  głos zabrali dziekan Vatier i pani Minister Sprawiedliwości Guigou.

Dziekan przedstawił trudną sytuację adwokatury (wynikającą m.in. 
z dużych obciążeń finansowych) zatroskanie władz adwokatury o przy
szłość profesji. Przypomniał, że 80% adwokatów na prowincji podjęło 
nawet strajk, protestując przeciwko brakom środków dla potrzeb 
wymiaru sprawiedliwości. Dziekan Vatier mówił w efekcie o „praw
dziwym apelu o pomoc” wystosowanym przez całość adwokatury.

Pani Minister Guigou -  w obszernym przemówieniu wspomniała, że 
resort prowadzi szereg prac mających głęboko zreformować wymiar 
sprawiedliwości. Przyrzekła rozważyć obniżenie VAT-u dla uboższych 
stron procesowych, wspomniała też, że rozważane jest skierowanie 
spraw rozwodowych zawierających zgodny wniosek o orzeczenie 
rozwodu -  do mera, a więc do załatwienia w trybie administracyjnym, 
co nie wywołało odruchu zadowolenia u adwokatów. W każdym razie 
oświadczyła, że każdy z opracowanych projektów będzie konsultowany 
z władzami adwokackimi.
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Wieczorem gospodarze wydali przyjęcie w pięknych salach Ratusza 
Miejskiego (Hotel de Ville) dla zagranicznych gości oraz dla znamieni
tych gości francuskich. W przyjęciu brał udział także mer Paryża Jean 
Tiberi. Należy odnotować, że odmiennie od poprzednich lat ilość osób 
uczestniczących w przyjęciu była bardzo skromna. Niekiedy zaprasza
no nawet 6000 osób. Przyczyna? Bardzo poważne obniżenie się 
dochodów Izby na skutek bardzo niskiego oprocentowania wkładów 
bankowych z tyt. wyprocesowanych przez adwokatów kwot -  które 
stanowią jedyne praktycznie źródło dochodu, administrowanego przez 
tzw. CARPA’ç.

Następnego dnia w amfiteatralnej sali bogato urządzonego Domu 
Adwokata położonego na tyłach Pałacu Sprawiedliwości -  odbyła się 
konferencja na temat „Wymiany i relacje z zagranicznymi kancelariami
-  staże, wymiana współpracowników, konwencje itp.” Po wypowie
dziach przewodniczących Komisji na temat współpracy z adwokatami 
poszczególnych kontynentów -  swoje refleksje dotyczące dotychczaso
wej współpracy z Izbą Paryską jak i możliwości jej pogłębienia 
przedstawili delegaci zagranicznych Izb. Wspomnieć należy, że w kon
ferencji brało udział 2 aplikantów polskich odbywających staż w Pary
żu. Przedstawiciel NRA postulował objęcie tematyką wspólnych spot
kań organizowanych przez Izbę Paryską -  problematyki prawa W spól
noty Europejskiej a także pobudzenie -  poprzez francuski MSZ -  In
stytutów Francji w Polsce i innych krajach europejskich -  do po
głębiania znajomości prawniczego języka francuskiego.

W drugiej części konferencji -  adw. Alain Bensoussan przedstawił 
działalność Ośrodka Intemetowskiego (WEB) zainstalowanego w Do
mu Adwokata, a potem zaprezentował możliwości poszerzenia wiedzy 
prawniczej w pracy adwokata dzięki Internetowi. Zaanonsował także 
utworzenie oddzielnego działu adwokackiego w Internecie, z którego 
będą mogli korzystać adwokaci nie tylko francuscy.

Błędem organizacyjnym gospodarzy było urządzenie w tym samym 
czasie i w tym samym budynku zebrania UIA, gdyż uniemożliwiło to 
udział w nim tych, którzy uznali udział w spotkaniu z Izbą Paryską za 
ważniejszy.

W każdym razie tematem zebrania UIA były sprawozdania -  Prezy
dium, Komisji Finansowej, Komisji Praw Człowieka i Obrony. Ustalo
no także, że następny Kongres UIA odbędzie się w 1998 r. w Nicei. 
UIA poinformowało, że zorganizowano również ośrodek Internetu
-  WEB -  przy tej organizacji.

W godzinach popołudniowych delegację polską, prezesa rumuńskiej 
adwokatury Wiktora Anagnoste oraz b. dziekana Izby w Casablance A. 
Benzakoura -  przyjął u siebie b. dziekan paryski Jean Couturon 
z małżonką. Dziekan Couturon jest wypróbowanym przyjacielem Pol-
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Polski, posiada jej odznaczenia -  a niewątpliwym powodem tej życz
liwości jest fakt, że urodził się Częstochowie, gdzie jego ojciec 
sprawował przed wojną funkcję dyrektora fabryki Union Textile o kapi
tale francuskim. Dziekan Couturon jest w Paryżu osobą wielce za
służoną -  prowadził przez wiele lat szkolenie zawodowe dla ad
wokatów.

Spotkanie paryskie jest dalszym przyczynkiem do integracji ad
wokatury europejskiej i światowej.
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