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■ Sprawozdanie z IV Sesji 
dla Młodych Adwokatów z Krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej 
pt. „Ochrona Praw Człowieka w Europie”

W okresie od 16 do 29 września 1995 r. przebywałem w Strasburgu 
na IV Sesji dla Młodych Adwokatów z Krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej poświęconej „Ochronie Praw Człowieka w Europie” .

W sesji wzięło udział 27 adwokatów, aplikantów adwokackich, 
pracowników naukowych i studentów z 8 krajów: Rumunii (9), Bułgarii 
(6), Czech (3), Węgier (3), Litwy (2), Słowacji (2), Ukrainy (1) i Polski 
(1). Organizatorami byli: Rada Europy oraz Regionalne Centrum 
Adwokatów Alzacji.

Za prawidłowy przebieg stażu personalnie byli odpowiedzialni: 
Mady Schaffer -  dyrektor Centrum, Andrew Drzemczewski z Dyrek
toriatu Praw Człowieka oraz sędzia Patrick Titiun.

W trakcie sesji uczestniczyłem w wykładach poświęconych Konwen
cji Praw Człowieka i Protokołów Dodatkowych, a w szczególności 
zakazowi tortur (art. 3) i wszelkiej dyskryminacji (art. 14), wolności 
myśli, sumienia i wyznania (art. 9) i wyrażania opinii (art. 10), 
gwarancji procesowych (art. 6), prawa do poszanowania życia rodzin
nego (art. 8) oraz wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5).

Wykłady obejmowały również organizację, kompetencje i orzecznic
two Komisji Praw Człowieka, Trybunału Europejskiego i Komitetu 
Ministrów oraz procedurę obowiązującą przed tymi organami.

W przygotowaniu się do zajęć pomagała ofiarowana przez or
ganizatorów każdemu stażyście podręczna biblioteczka, zawierająca 
podręczniki, opracowania, raporty, zestawienia i orzecznictwo, wydane 
nakładem Rady Europy.

Dla praktycznego zobrazowania omawianych zagadnień uczestniczyli
śmy w dwóch posiedzeniach Trybunału Europejskiego, które odbyły się 
w dniach 25 i 26 września br. Były to sprawy Loizidou przeciwko Turcji 
(dot. ograniczenia wolności osobistej i naruszenia prawa własności 
nieruchomości położonych w północnym Cyprze) oraz Botten przeciwko 
Norwegii (dot. skazania wnoszącego skargę przez sąd drugiej instancji 
bez ponownego przeprowadzenia postępowania po uprzednim uniewin
nieniu przez sąd pierwszej instancji). Ponadto zapoznaliśmy się z aktami 
spraw: Fouquet przeciwko Francji, zakończonej ostatecznie porozumie
niem stron, oraz Casado Coca przeciwko Hiszpanii dotyczącej adwokata 
skazanego za stosowanie niedozwolonej reklamy.
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Zapoznano nas również pokrótce z funkcjonowaniem francuskiego 
Wymiaru Sprawiedliwości, ze szczególnym uwzględnieniem podziału 
kompetencyjnego i instancyjnego sądów; braliśmy udział w rozprawach 
przed sądem pierwszej instancji -  Wydział V Gospodarczy i VII Kamy. 
Mieliśmy ponadto okazję zwiedzić Bibliotekę Praw Człowieka, Cent
rum Dokumentacyjne i Areszt Śledczy w Elseau.

Zostaliśmy także zaproszeni do Izby Gospodarczej departamentu 
Dolny Ren i pokrótce zapoznani z problematyką międzynarodowego 
obrotu gospodarczego, zagadnieniami obsługi prawnej i rolą EURO- 
-INFO-CENTRUM.

Uczestniczyliśmy ponadto w zajęciach poświęconych funkcjonowaniu 
kancelarii adwokackiej i zawodowi adwokata, w tym problemom deon- 
tologii, tajemnicy adwokackiej, postępowania dyscyplinarnego, reklamy, 
finansów, ubezpieczeń zawodowych oraz prawom i obowiązkom adwokata.

Wśród wykładowców byli m.in.: Christian Mestre, profesor Uniwer
sytetu Roberta Schumana, Jean Claude Ambach, dziekan Rady Ad
wokackiej w Strasburgu; byli dziekani: Cedric Lutz-Sorg i Louis Oster, 
Caroline Ravaud i Michel de Salvia z Sekretariatu Komisji Praw 
Człowieka, Regis Brillât, przewodnicząca Wydziału Karty Praw Soc
jalnych oraz Jean Luc Bonnefoi, dyrektor finansowy ANNAFA (Ubez
pieczenia Adwokackie).

Na zaproszenie pani Catherine Trautmann, mera Paryża i deputowa
nej do Parlamentu Europejskiego, uczestniczyliśmy w spotkaniu z wła
dzami miasta, które odbyło się w salach zabytkowego Ratusza.

Na zakończenie sesji każdy jej uczestnik odbył krótki staż w kan
celarii adwokackiej. Na szczególne podkreślenie zasługuje nie tylko 
wspaniała organizacja stażu pod względem programowym, ale również 
niezwykła życzliwość, uprzejmość i troskliwość naszych „opiekunów” 
-  Mady Schaffer i Patricka Titiuna, na których pomoc zawsze mogliś
my liczyć i dzięki którym przez cały czas panowała niezwykle 
sympatyczna, koleżeńska atmosfera.

Nasze zajęcia trwały zwykle w godzinach od 9.00 do 17.00, 
a pozostały nieliczny czas wolny poświęciliśmy na zwiedzanie wspa
niałych zabytków Strasburga -  z katedrą Notre Dame, pałacem Rohan 
i dzielnicą Petit France na czele. W trakcie weekendu poznaliśmy 
równie malowniczy Colmar i interesujące Baden-Baden.

Uczestnictwo w sesji obejmującej praktyczne szkolenie w zakresie 
ochrony praw człowieka i procedur obowiązujących przy składaniu 
skarg znacznie poszerzyło i uporządkowało naszą wiedzę. Mam na
dzieję, że w przyszłości umożliwi nam skuteczne reprezentowanie 
skarżących przed Trybunałem Europejskim.

Z tym większym zatem żalem przyjąć trzeba fakt, iż Polska była 
reprezentowana tylko przez jedną osobę, co zresztą wzbudziło zdziwie
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nie, a nawet dezaprobatę organizatorów. Zrozumiałe to jest tym 
bardziej, że w 1994 roku skargi z Polski stanowiły nieomal połowę 
skarg z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a ich liczba sys
tematycznie wzrasta (630 w 1993 r., 979 w 1994 r., przeszło 600 
w I kwartale br.). Wypada jedynie mieć nadzieję, że kolejna, V sesja 
spotka się w Polsce ze znacznie większym zainteresowaniem.

Niniejszym pragnę również podziękować Radzie Adwokackiej 
w Krakowie za umożliwienie mi odbycia tego stażu.

Jakub Tyrała
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