
Marek A. Nowicki

Powołanie Polskiej Sekcji
Międzynarodowej Komisji
Prawników
Palestra 36/3-4(411-412), 73-74

1992



M arek A. Nowicki

Powołanie Polskiej Sekcji Międzynarodowej
Komisji Prawników

Mamy w Polsce nowe stowarzysze
nie prawnicze. 9 stycznia 1992 r. Sąd 
Wojewódzki w Warszawie postanowił 
wpisać do rejesrtu stowarzyszeń Polską 
Sekcję Międzynarodowej Komisji Pra
wników. Ze statutu stowarzyszenia wy
nika, że jego celem jest: „rozwój, umac
nianie i ochrona rządów prawa w Rze
czypospolitej Polskiej, a w szczególno
ści: niezależności i niezawisłości sądow
nictwa, zawodów prawniczych, praw 
i wolności człowieka, podmiotowości 
prawnej osoby ludzkiej, prawa każdego 
do rzetelnego procesu”. Stowarzyszenie 
chce sprawować społeczną kontrolę 
przestrzegania zasad rządów prawa, 
a także udzielać pomocy ludziom w in
nych krajach, w których zasady rządów 
prawa są gwałcone.

Członkiem Polskiej Sekcji Między
narodowej Komisji Prawników może 
być osoba mająca wyższe uniwersytec
kie wykształcenie prawnicze, student 
wydziału prawa uniwersytetu oraz inna 
osoba przyjęta na mocy specjalnej 
uchwały zarządu. Nabycie członkostwa 
następuje na wniosek osoby zaintereso
wanej, rekomendowanej przez co naj
mniej dwóch pełnoprawnych członków 
stowarzyszenia. Podejmując uchwałę 
w tej sprawie Zarząd Główny bierze pod

uwagę m.in. dotychczasową działalność 
zawodową kandydata i ocenia, czy była 
ona zgodna z celami stowarzyszenia.

Międzynarodowa Komisja Prawni
ków (International Commission o f  J u 
rists - ICJ ) ,  z siedzibą w Genewie, jest 
organizacją pozarządową o szczególnej 
strukturze. Jej centrum stanowi sama 
Komisja, złożona z ponad 40 wybitnych 
prawników, znanych z wysiłków na 
rzecz realizacji rządów prawa i repre
zentujących wszystkie systemy prawne 
istniejące na świecie. Ponadto działają 
sekcje krajowe ICJ, będące organizacja
mi prawników z poszczególnych 
państw, które walczą o te same cele, co 
sama Komisja. Istnieją one obecnie 
w około 60 państwach. Również inne or
ganizacje prawnicze działające na rzecz 
rządów prawa i praw człowieka mogą 
być afiliowane przy ICJ. Wśród nich jest
m.in. Węgierskie Stowarzyszenie Ad
wokatów.

Działalność ICJ polega na organizo
waniu kongresów, konferencji i semina
riów, podejmowaniu różnych inicjatyw 
na rzecz rozwoju środków prawnych 
ochrony praw człowieka, a także na pro
wadzeniu studiów i badań. Ważnym po
lem działalności ICJ są interwencje wo
bec rządów państw gwałcących prawa
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człowieka, nadużywających władzy 
przez łamanie zasad, na których opierają 
się rządy prawa. Kilka lat temu, powoła
no przy ICJ Centrum na rzecz Niezawi
słości Sędziów i Prawników. Jego zada
niem jest promowanie niezawisłości za
równo sędziów, jak i prokuratorów oraz 
adwokatów, jako niezbędnego warunku 
prawidłowego wymiaru sprawiedliwości 
i ochrony praw jednostki. Centrum orga
nizuje pomoc dla tych prawników, któ
rzy są prześladowani z powodu swojego 
przywiązania do prawa i sprawiedliwo
ści. Każdego roku Centrum w Genewie 
publikuje raport opisujący przypadki 
stosowania represji wobec prawników 
w różnych krajach. Jeden z takich rapor

tów, miałem przyjemność omawiać na 
łamach „Palestry”.

ICJ współpracuje blisko z takimi 
organizacjami międzyrządowymi, jak 
ONZ, UNESCO, Radą Europy; jest jed
ną z dwóch tylko organizacji mających 
status obserwatora przy Komitecie Mi
nistrów Rady Europy.

Ta z konieczności niewielka garść 
informacji o ICJ pozwala, jak sądzę, zo
rientować się, czym ma szansę być Pol
ska Sekcja tej organizacji, która właśnie 
rozpoczyna działalność. Na zakończenie 
podam jeszcze adres Polskiej Sekcji 
Międzynarodowej Komisji Prawników: 
ul. Podchorążych 20, p. 46, 00-721 War
szawa (Instytut Profilaktyki Społecznej 
i resocjalizacji UW).
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