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Szpalty pamięci

Seminarium w Brukseli

Naczelna Rada Adwokacka zawiadamia, iż w dniu 23 kwietnia 2004 r. w Biurze
Przedstawicielskim Naczelnej Rady Adwokackiej w Brukseli (rue Belliard 205) od-
będzie się seminarium poświęcone porównaniu przepisów antydyskryminacyjnych
w prawie polskim oraz unijnym. Przedstawione zostaną ostatnie zmiany ustawo-
dawcze w tym zakresie w prawie polskim a przedstawiciel Komisji Europejskiej za-
pozna uczestników seminarium z polityką antydyskryminacyjną państw członkow-
skich Unii oraz przepisami acquis communautaire (m.in. Dyrektywy Rady Unii Eu-
ropejskiej 2000/43/WE oraz Dyrektywy 2000/78/WE). Konieczna jest znajomość
języka angielskiego, gdyż wykład przedstawiciela Komisji Europejskiej zaprezento-
wany będzie w tym języku.

Seminarium odbędzie się w piątek 23 kwietnia 2004 r., w związku z czym pobyt
w Brukseli będzie miał miejsce od czwartku do niedzieli. Naczelna Rada Adwokac-
ka zarezerwuje dla chętnych do udziału w seminarium bilety lotnicze oraz hotel w
centrum miasta (koszt biletu w obie strony ok. 220 USD, koszt 1 doby w hotelu
wraz ze śniadaniem ok. 90 Euro). Przewidziany jest udział ok. 20 uczestników.

Osoby chętne do wzięcia udziału w seminarium proszone są o przesyłanie zgło-
szeń pocztą elektroniczną na adres: nra@nra.pl

Informacje dotyczące szczegółowego programu podane zostaną w terminie póź-
niejszym.

Wiceprezes NRA  Adw. Wojciech Hermeliński

Systemy prawne – analiza porównawcza

Dialog między prawnikami Izraela, Polski i Niemiec z inicjatywy Niemiecko-Pol-
skiego Stowarzyszenia Prawników we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim,
Tel Aviv University i Uniwersytetem Humboldta w Berlinie.

Kierując się wolą:
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• wspierania wśród prawników izraelskich, polskich i niemieckich wzajemnego
zrozumienia dla drugiego kraju, jego mieszkańców, historii, kultury, polityki i języ-
ka,

• wypracowania płaszczyzn porozumienia i współpracy poprzez włączenie się
w prawno porównawczą debatę o wewnętrznym i międzynarodowym prawie Izra-
ela, Polski i Niemiec, z uwzględnieniem różnorakich uwarunkowań historycznych,
społecznych, religijnych i kulturalnych,

• stworzenia trwałego forum wymiany doświadczeń i osiągnięć naukowych we
wszystkich istotnych kwestiach dotyczących prawa i wykonywania zawodu prawni-
ka (także edukacji prawniczej) pomiędzy tymi krajami,

powstała idea zorganizowania trzech międzynarodowych spotkań izraelskich,
polskich i niemieckich prawników:

• w Berlinie,19 – 23 listopada 2003 „Prawa człowieka jako kryterium konstytu-
cyjności ustawodawstwa i orzecznictwa“

• w Warszawie, 19 – 23 maja 2004 „Prawno porównawcze rozważania na temat
wybranych zagadnień prawa gospodarczego Izraela, Polski i Niemiec“

• w Jerozolimie, 16 – 20 października 2004 „Kształcenie i wykonywanie zawodu
przez prawników w Izraelu, Polsce i Niemczech“

Przy okazji zakończenia ostatniej z powyższego bloku konferencji, planowane
jest utworzenie w Jerozolimie trójstronnego stowarzyszenia prawników, którego za-
daniem będzie trwała kontynuacja nawiązanego podczas obrad dialogu („Izrael-
sko-Polsko Niemieckie Stowarzyszenie Prawników”).

Poczynione zostaną starania, aby konferencjom towarzyszyła obecność izrael-
skich, polskich i niemieckich muzyków, którzy poprowadziliby w Berlinie, Warsza-
wie i Jerozolimie koncerty zawierające elementy izraelskiej, polskiej i niemieckiej
muzyki klasycznej i współczesnej.

Dla podkreślenia szczególnej wagi podejmowanej inicjatywy pożądane byłoby
objęcie patronatu nad konferencjami przez głowy poszczególnych państw.

Planowana jest współpraca z wiceprezesami organów kontroli konstytucyjnej
Izraela, Polski i Niemiec jako referentami wprowadzającymi do konferencji berliń-
skiej, oraz przewodniczącymi najwyższych organów sądowniczych, ministrami
sprawiedliwości oraz przedstawicielami samorządów zawodowych podczas konfe-
rencji w Warszawie i Jerozolimie.

Szczegóły dotyczące konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdzie-
cie Państwo na stronach internetowych Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung
(DPJV) www.dpjv.de

Sprostowania

W „Palestrze” Nr 1–2/2004 na s. 214 w punkcie 4 mylnie została podana treść
tezy uchwały SN z 8 października 2003 r. III CZP 79/03. Prawidłowa treść tej tezy
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ma brzmienie następujące: „Podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieru-
chomości stanowiącej przedmiot współwłasności łącznej podatnika i jego mał-
żonka nie może być administracyjny tytuł wykonawczy wystawiony tylko prze-
ciwko podatnikowi; podstawę tę może stanowić tytuł wystawiony na oboje mał-
żonków”.

W tym samym numerze „Palestry” na s. 289 z winy korekty uległ zmianie sens
zdania, które winno brzmieć: „Adwokat Gutowicz pomagał w czasie stanu wo-
jennego internowanym i represjonowanym, sam nie będąc internowanym ani
represjonowanym”.

Za powstały błąd Redakcja przeprasza Autorów i Czytelników.


