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■  „Spotkania z prawami człowieka”

Konferencja Kraków 4 - 6  listopada 1994 r.

W dniach 4-6 listopada 1994 r. w Krakowie odbyła się konferencja 
pt. Spotkania z prawami człowieka zorganizowana przez Komisję Praw 
Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie i Radę 
Europy. Radę Europy, która sponsorowała konferencję, reprezentowali: 
Pani Dominique Dagognet -  obecnie szef Biura Praw Człowieka 
w Ministerstwie Sprawiedliwości Francji i Pan Patrick Titiun od
powiedzialny w Dyrekcji Praw Człowieka Rady Europy za kontakty 
z krajami Europy Centralnej i Wschodniej, a także mec. Marek Antoni 
Nowicki -  członek Komisji Praw Człowieka w Strasburgu.

Konferencja zgromadziła kilkudziesięciu adwokatów, sędziów, pro
kuratorów, studentów i wielu dziennikarzy, którzy przez trzy dni 
wykazywali nieustające zainteresowanie, relacjonując w miejscowych 
mediach jej przebieg oraz przeprowadzając szereg wywiadów z jej 
uczestnikami: mec. Markiem Antonim Nowickim, prof. Tadeuszem 
Zielińskim i adw. Zbigniewem Cichoniem.

W kolejnych dniach konferencji przedmiotem wykładów i dyskusji 
były następujące tematy: Rada Europy i obrona praw człowieka, 
Protokół 11 (dodatkowy) do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
(oba wykłady Patricka Titiun), Zastosowanie Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka w polskim systemie prawnym (adw. Zbigniew Cichoń), 
Prawo do swobody wypowiedzi i do informacji -  art. 10 Konwencji 
(adw. Marek Antoni Nowicki), Prawo do sprawiedliwego procesu 
-  art. 6 Konwencji (Dominique Dagognet), Rola adwokata w po
stępowaniu przed Komisją i Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu 
(adw. Zbigniew Cichoń), Prawa mniejszości (dr Helena Nieć z Uniwer
sytetu Jagiellońskiego), Dopuszczalność skargi przed Komisją Praw 
Człowieka (adw. Marek Antoni Nowicki), Obrona Praw Obywateli 
w Polsce a Konwencja Europejska Praw Człowieka (prof. Tadeusz 
Zieliński, Rzecznik Praw Obywatelskich).

Niestety nie zdołała uczestniczyć w konferencji Profesor Katolic
kiego Uniwersytetu w Mediolanie, Michelangela Scalabrino, z powodu 
niespodziewanej choroby i pobytu w szpitalu. Profesor Scalabrino 
przesłała jednak obok życzeń owocnych obrad opracowanie na temat: 
Prawo do wolności i bezpieczeństwa osoby ludzkiej -  art. 5 Konwencji 
i Protokoł dodatkowy nr 1.

Konferencja odbywała się w serdecznej atmosferze przy życzliwym 
zainteresowaniu mediów i publiczności, zwłaszcza w ostatnim dniu
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wolnym od pracy, kiedy wykłady wygłaszali mec. Marek Antoni 
Nowicki i prof. Tadeusz Zieliński.

Obrady otworzył i zamknął Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej 
adw. Ryszard Raźny. Pani Dagognet i Pan Patrick Titiun, wyrażając 
zadowolenie z przebiegu i organizacji konferencji, zachęcali nas do 
zorganizowania podobnej konferencji w przyszłym roku.

Na zakończenie obrad uczestnicy przyjęli konkluzję w której wyrazi
li pogląd, że dla pełnego zrealizowania w Polsce prawa dostępu do 
sądu, a także dla przyspieszenia rozpoznawania spraw, niezbędne 
wydaje się zniesienie instytucji wpisu sądowego jako poważnej bariery 
w dostępie do sądu dla coraz bardziej spauperyzowanego społeczeńst
wa. W dalszej części odniesiono się do zasad sprawiedliwości i równo
ści wobec prawa, które powinno być realizowane przez polskiego 
ustawodawcę. Zasady te nie są niestety respektowane w tych projektach 
reprywatyzacyjnych, które uzależniają prawo do odzyskania utracone
go majątku od zamieszkania uprawnionych w Polsce, eliminując 
zamieszkałych poza granicami Polski.

Konferencja znalazła także uznanie i wsparcie Kongresu Polonii 
Amerykańskiej, tradycyjnie już sponsorującego pobyt polskich ad
wokatów w odbywających się corocznie w USA programach stażów 
zawodowych związanych z problematyką praw człowieka, co jest 
szczególną zasługą Pana Prezesa Edwarda Moskala.

Konferencja odbywała się w pięknych renesansowych salach Domu 
Polonii przy Rynku Głównym w Krakowie, scenerii szczególnie wyróż
niającej.

Pani Dominique Dagognet i Patrick Titiun zadowoleni z przebiegu 
Konferencji kilka razy wyrazili chęć dalszej współpracy i ponowienia 
w przyszłym roku podobnego spotkania w Krakowie.
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