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         Warszawa dnia 06.07.2016 r. 

 

 

 

Reprezentując Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Adwokata Andrzeja Zwarę na zaproszenie 

wystosowane przez Prezesa Portugalskiej Rady Adwokackiej Panią Adwokat dr Elinę Fraga w 

dniach 30.06.2016 – 02.07. 2016 r. uczestniczyłem w obchodach jubileuszu 90 lecia portugalskiej 

Adwokatury.  

 

Główne obchody miały miejsce dnia 30.06.2016 r. w pięknych wnętrzach Casa das Historias 

Muzeum Paula Rego w miejscowości Cascais. W uroczystości uczestniczyli między innymi 

przedstawiciele portugalskiego wymiaru sprawiedliwości, delegacje samorządów adwokackich z 

różnych krajów oraz przedstawiciele międzynarodowych organizacji prawniczych. Na Sali było 

230 adwokatów z Portugali, delegatów poszczególnych Rad Regionalnych.  

Swoje wystąpienia miała Pani Prezes dr Elina Fraga a także Minister Sprawiedliwości Portugali 

Pani dr Francisca Van Dunem. W trakcie uroczystości wyemitowano specjalnie przygotowany na 

tę okazję film opowiadający historię Adwokatury Portugalskiej od momentu jej powołania to jest 

od dnia 12 czerwca 1926 roku do dnia dzisiejszego. Film opowiadał także o sylwetkach 

wszystkich dotychczasowych Prezesów Rady Adwokackiej. Warto wskazać, że w długiej historii 

Adwokatury portugalskiej obecnie sprawująca funkcję Prezesa Pani Mecenas dr Elina Fraga jest 

druga kobietą na tym stanowisku.  

 

Pisząc o Adwokaturze portugalskiej należy przytoczyć kilka faktów i liczb. Adwokatura ta działa 

w formie samorządu w oparciu o przepisy ustawy. Adwokatów obowiązuje Kodeks Etyki 

Zawodowej. Organami Naczelnymi Adwokatury są: Prezes, Rada Generalna oraz Rada Wyższa ( 

pełniąca funkcje kontrolno nadzorcze ). W ramach samorządu działa 7 Rad Regionalnych. 

Według stanu na miesiąc styczeń 2016 roku w Portugali wpisanych na listę było 29 735 

adwokatów z czego 15 979 to kobiety. Aplikację odbywało  2 500 aplikantów adwokackich. Poza 

kancelariami indywidualnymi według stanu na grudzień 2015 r. na rynku usług prawniczych 

działało 1 258 firm prawniczych skupiających prawników ( adwokatów ). Firmy te podobnie jak 

indywidualni adwokaci są zarejestrowane na listach Rad Adwokackich. Adwokaci w Portugali 

mają obowiązek doskonalenia zawodowego. Szkolenia odbywają się w ramach tradycyjnych w 

formie konferencji i wykładów a także poprzez wykorzystanie internetu. Portugalska Naczelna 

Rada Adwokacka wydaje systematycznie dwa periodyki. Jeden to Biuletyn Rady zawierający 
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aktualności, wywiady, publikacje odnośnie prawa i artykuły dotyczące życia publicznego a 

interesującego dla środowiska.  Biuletyn ten jest wydawany w nakładzie 30 000 egzemplarzy 

miesięcznie. Drugi periodyk to Specjalistyczne Czasopismo z zakresu teorii i praktyki prawa 

zawierające regulacje prawne, komentarze, glosy i opinie. To czasopismo z kolei wydawane jest w 

nakładzie 12 500 egzemplarzy miesięcznie. 

 

Warto odnotować, że tego dnia to jest 30 czerwca br. w godzinach wieczornych jako jedyny 

Polak w towarzystwie 230 adwokatów portugalskich miałem okazję oglądać transmisję meczu 

Polska – Porugalia w ramach finałów Mistrzostw Europy.  

Następnego dnia Portugalska Naczelna Rada zorganizowała w formie paneli dyskusyjnych 

konferencje poświęcone dwóm tematom. Pierwszy panel dotyczył szeroko pojętej tajemnicy 

zawodowej i tajemnicy adwokackiej oraz roli i wpływu mediów w tym zakresie. Drugi 

popołudniowy panel dyskusyjny dotyczył oceny aktualnej sytuacji w zakresie zagrożeń i 

ograniczania praw obywateli ich wolności i gwarancji.  

W debatach poza przedstawicielami środowiska prawniczego i samorządu uczestniczyli także 

dziennikarze jako przedstawiciele mediów. 

 

Warto dodać, że w drugim dniu wydarzeń związanych z obchodami 90 rocznicy Adwokatury 

portugalskiej udział brała także Pani Mecenas Katarzyna Przyłuska – Ciszewska aktualny Prezes 

Centrum Mediacyjnego przy NRA. 

 

        Adw. Sławomir Ciemny 


