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W początkach listopada 1999 roku w New Delhi odbędzie się 43 Kon
gres Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów. Organizacja ta zna
na jest w świecie pod francuską nazwą Union Internationale des Avocats, 
w skrócie ULA. Niektóre aspekty przygotowań do Kongresu, jak również 
liczne bieżące kwestie związane z działalnością Stowarzyszenia, były przed
miotem posiedzenia jego Komitetu Wykonawczego. Na miejsce spotkania 
członków tego gremium tym razem wybrano Warszawę.

Prezes UIA, nowojorski adwokat Steven Hammond oraz -  pod jego 
przewodnictwem -  dziesięciu innych uczestników narady organu egzeku
cyjnego międzynarodowego zrzeszenia adwokackiego, przybyłych z kilku 
kontynentów, obradowało w sali im. Henryka Krajewskiego w budynku 
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Gości powitał Dziekan war
szawskiej ORA, adw. Andrzej Tomaszewski, który został (wraz z repre
zentującą Naczelną Radę Adwokacką adw. Ewą Stawicką) zaproszony 
do udziału w posiedzeniu. Porządek dzienny uzupełniono o wystąpienie 
na forum Komitetu Wykonawczego U IA  Prezesa Naczelnej Rady Adwo
kackiej. Adw. Czesław Jaworski przedstawił zebranym zręby prawne funk
cjonowania adwokatury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wa
runków dopuszczalności wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospo
litej Polskiej przez osoby należące do korporacji adwokackich za granicą. 
Nakreślił także pokrótce historię niezależnej palestry na ziemiach pol
skich. Osobną część wypowiedzi Prezes NRA poświęcił wyjaśnieniu róż
nic między grupą zawodową adwokatów a innymi korporacjami prawni
czymi.

Podczas przerwy w obradach adwokaci wchodzący w skład Komitetu 
Wykonawczego ULA zostali w Klubie Adwokata warszawskiej ORA pod
jęci uroczystym obiadem przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

ULA istnieje od 1927 roku i zrzesza adwokatów z całego świata. Organi
zacyjnie możliwe jest członkostwo zbiorowe całych organizacji danego kraju 
(takich członków jest obecnie blisko 300, w tym reprezentacja polskiej pa
lestry), jak również indywidualne (około 3000 osób). Założeniem Stowa
rzyszenia jest ochrona narodowych i ponadnarodowych tradycji zawodu 
adwokackiego, z poszanowaniem przejawów jego odrębności w różnych 
kulturach prawnych. Pewne pojęcie o rzeczywistym uniwersalizmie tej or
ganizacji dać może informacja, że za jej równorzędne języki urzędowe są 
uważane: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski i arabski (przy 
czym roboczo używa się jedynie trzech pierwszych spośród nich). Cele 
i zadania stawiane sobie przez ULA są następujące:
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•  upowszechnianie znajomości podstaw zawodu adwokata, rozumiane
go jako obrońcy praw obywatelskich,

•  uczestniczenie w szerzeniu wiedzy i praktyki prawniczej na świecie,
•  prowadzenie starań o ustanowienie międzynarodowego porządku 

prawnego opartego na zasadzie sprawiedliwości i poszanowania praw czło
wieka,

•  współpraca z organizacjami narodowymi i ponadnarodowymi, stawia
jącymi sobie podobne cele,

•  budowanie stałych związków między adwokaturami różnych krajów 
oraz organizacjami międzynarodowymi zrzeszającymi adwokatów,

•  obrona interesów osób wykonujących zawód adwokata, ze szczegól
nym uwzględnieniem aspektów międzynarodowych.

Tematyka warszawskiego posiedzenia w znacznym stopniu odzwiercie
dlała wiele spośród wskazanych wyżej założeń. Budzi podziw perfekcja 
organizacyjna, umożliwiająca nie tylko zgromadzenie się w jednym z miast 
europejskich członkom Komitetu Wykonawczego, reprezentującym roz
liczne kraje, od Portugalii po Algierię, ale również znakomite przygotowa
nie materiałów, umożliwiające szybkie podejmowanie uchwal. Wypada 
w związku z tym wyrazić nadzieję, że starania adwokatów izby warszaw
skiej, wspieranych przez aplikantów (wśród których zdecydowanie wyróż
nić trzeba pomoc okazaną przez Agnieszkę Lachowską), w jakiejś mierze 
przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia narady. Pewnym wyznacz
nikiem pozytywnej oceny tej współpracy jest fakt, że zgromadzeni w War
szawie członkowie egzekutywy ULA wyrazili chęć odbycia jednego z kolej
nych kongresów tej organizacji właśnie w stolicy Polski.
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