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VII KONGRES MIĘDZYNARODOWEGO
ZRZESZENIA PRAWNIKÓW DEMOKRATÓW
W październiku 1960 r. odbył się w Sofii VII Kongres Międzynarodowego Zrzeszenia Prawników Demokratów.
Zrzeszenie Prawników Demokratów jest międzynarodową organizacją, która
jednoczy prawników i zrzeszenia prawników różnych krajów dla rozwijania między nimi zrozumienia wzajemnego i dobrej woli w zakresie współpracy przy realizacji celów nakreślonych w karcie Narodów Zjednoczonych. Zrzeszenie zostało
powołane do życia 14 lat temu w czasie Międzynarodowej Konferencji Prawników
pod hasłem: „Prawo w służbie pokoju”.
Zrzeszenie Prawników Polskich od samego początku bierze czynny udział w pracach tej organizacji, aktywnie współdziałając z nią w realizacji zasad demokratycznych w dziedzinie prawa, mających na celu utrzymanie pokoju i współpracy między narodami oraz przestrzeganie prawa międzynarodowego w stosunkach między
państwami.
MZPD – podobnie jak inne organizacje społeczne o charakterze międzynarodowym walczące o pokój i bezpieczeństwo na świecie – wypowiada się przeciwko
agresji, przeciwko prześladowaniom organizacji i działaczy demokratycznych, wypowiada się w obronie niepodległości narodów oraz przeciwko wszelkim próbom
jej ograniczania. MZPD, skupiając prawników o poglądach postępowych, jednoczy
ludzi o różnej orientacji politycznej i przynależności politycznej, jak również prawników nie zorganizowanych politycznie, dla których wspólną platformą jest troska
o utrzymanie pokoju na świecie na zasadach koegzystencji i współpracy międzynarodowej.
Tegoroczny Kongres zarówno pod względem liczebności i reprezentatywności
uczestników, jak i oprawy organizacyjnej, a zwłaszcza bogatej problematyki i ożywionej dyskusji toczącej się w komisjach i na zebraniach plenarnych, wypadł wyjątkowo okazale. Wagę i znaczenie Zjazdu podniósł niewątpliwie specjalny list* wystosowany do Kongresu przez Prezesa Rady Ministrów ZSRR N. S. Chruszczowa,
który wyraził nadzieję, że w obliczu nieustannego naruszania przez rządy państw
imperialistycznych norm prawa międzynarodowego i przygotowań do nowej wojny, „Kongres będzie sprzyjał zjednoczeniu sił postępowych prawników wszystkich
krajów do jeszcze bardziej aktywnej walki w obronie pokoju o demokrację, wolność i szczęście ludzkości”. Miarą rangi Kongresu było też wydanie przyjęcia na
cześć uczestników przez prezesa Rady Ministrów Ludowej Republiki Bułgarii,
Jugowa.
W Kongresie wzięli udział prawnicy z 46 krajów (uwzględniając w tym 28
krajów członkowskich), w tym również ze Stanów Zjedn. Amer. Półn. oraz
państw Ameryki Południowej, Azji i Afryki. Kongres, któremu przewodniczył
długoletni prezes MZPD, wybitny adwokat angielski D. N. Pritt, zgromadził
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wielu przedstawicieli różnych zawodów prawniczych w liczbie przeszło 350, w
tym, 150 adwokatów. Wśród tych ostatnich wymienić należy adw. Mario Berlinguera, członka parlamentu włoskiego oraz adw. Actavio Andrado Delgado z
Wenezueli, senatora i przewodniczącego Krajowego Stowarzyszenia Adwokatów. Większość adwokatów obejmowała też delegacja prawników francuskich,
której przewodniczył Jean Mazard, sędzia Sądu Kasacyjnego w Paryżu. Grupie
francuskiej młodzieży prawniczej przewodniczył prezes Unii Młodych Adwokatów adw. Petryk Langlois. W imieniu delegacji francuskiej adw. Jules Borker
odczytał skierowane do Kongresu pismo dziekana paryskiej palestry Thorpa,
który ze względu na obowiązki służbowe nie mógł wziąć udziału w Kongresie.
Swą solidarność z pracami i uchwałami Kongresu zadeklarował także wybitny
adwokat paryski Thorez. (...)
✶
Poniżej podajemy treść listu Prezesa Rady Ministrów ZSRR N. S. Chruszczowa,
jaki został skierowany do uczestników obrad VII Kongresu Międzynarodowego
Zrzeszenia Prawników Demokratów:
„Wasz Kongres – pisze Chruszczow – zebrał się w doniosłym okresie, kiedy na
świecie mają miejsce wydarzenia o decydującym znaczeniu dla losów całej ludzkości. Rozwija się ruch narodów w obronie pokoju, o powszechne i pełne rozbrojenie, o to, by na zawsze usunąć wojnę z życia ludzkiej społeczności. Pod mocnymi
uderzeniami wojny narodowo-wyzwoleńczej załamuje się haniebny system kolonializmu i miliony ciemiężonych ludzi zdobywają swobodę i narodową niezawisłość. Nowe życie gwałtownie wdziera się w świat, niepowstrzymanie łamiąc stare
formy, oczyszczając ziemię od wszystkiego, co przegniłe, co przeszkadza ludzkości
w dźwiganiu się w przód.
Jednakże istnieją jeszcze poważne siły przeciwstawiające się dążeniom narodów
do pokoju i postępu. Rządy państw imperialistycznych brutalnie ingerują w sprawy
innych państw, usiłują powstrzymać proces oswabadzania narodów od kolonialnego ucisku, nieustannie naruszając normy prawa międzynarodowego, prowadzą
przygotowania do nowej wojny.
W tych warunkach Wasze wysiłki w walce o prawo i sprawiedliwość, o słuszne
żądania narodów w obronie pokoju, demokracji i postępu, przeciw zamachom reakcji na prawa i wolność narodów są godnymi pochwały wysiłkami odzwierciedlającymi najlepsze nadzieje ludzkości.”
W zakończeniu listu N. S. Chruszczow życzył uczestnikom owocnych obrad.
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