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Jako gość Dziekana Paryskiej Izby Adwokackiej adwokata Paula-Alberta Iweins’a miałem
okazję uczestniczyć w uroczystości związanej z zakończeniem szkolenia kolejnej grupy
aplikantów adwokackich. Uroczystość miała miejsce w zabytkowej sali biblioteki Sądu Apelacyjnego w Paryżu. Wzięli w niej udział liczni wybitni przedstawiciele nauki, władzy sądowniczej, prezesi zagranicznych adwokatur i bardzo wielu członków paryskiej palestry.
Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Dziekana Paula-Alberta Iweins’a. Ze względu
na znaczenie podniesionych problemów za zgodą autora treść przemówienia jest opublikowana w tym numerze „Palestry” (s. 116 i n.).
Zasadniczą częścią uroczystości były natomiast przemówienia obrończe dwojga najlepszych aplikantów (już obecnie adwokatów), którzy z dużą swadą, ale także z wielką kulturą
wygłaszali mowy obrończe w głośnych sprawach, które rozbudzały wielkie emocje społeczne.
W trakcie odbywającego się następnego dnia seminarium głos zabierały zarówno osoby
odpowiedzialne za zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa, jak i te, których zawodowym i moralnym obowiązkiem jest występowanie w obronie praw i wolności obywatelskich. Tak więc jako pierwszy przemawiał Minister Spraw Wewnętrznych pan Nicolas Sarkozy znany ze swojego zdecydowania w bezwzględnej walce z przestępczością. Po nim
kolejno występowali były szef Sztabu Armii admirał Jacques Lanxade, sędzia Sądu Najwyższego USA pan Stephen G. Breyer, Lord Goldsmith – Prokurator Generalny UK, przewodniczący Komitetu Ekspertów „Terroryzm a prawa człowieka” Rady Europy pan Philippe Boillat,
Pierwszy Wiceprezydent Trybunału w Paryżu pan Jean-Louis Bruguiere oraz poprzedni Minister Sprawiedliwości pan Robert Badinter.
W toku całego seminarium dyskusja koncentrowała się na problemie znalezienia właściwych proporcji pomiędzy niezbędnymi zradykalizowanymi metodami zwalczania i zapobiegania atakom terroru, a zabezpieczeniem minimalnej choćby obrony prawom człowieka
takim jak prawo do obrony, prawo do wolności, prawo do prywatności.
Przewijała się także kwestia definicji terroryzmu. Wiadomym jest, że nie ma legalnej definicji terroryzmu i także w trakcie tego seminarium nie została znaleziona odpowiedź, czy i
jaka definicja mogłaby być ogólnie akceptowana.
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