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Stały Komitet w Wilnie

STAŁY KOMITET W WILNIE
W dniu 23 marca w Wilnie na Litwie odbyło się 227. posiedzenie Stałego Komitetu CCBE. CCBE powitała gościa specjalnego Ignasa Végélé,
Przewodniczącego Litewskiego Stowarzyszenia Prawników, który zwrócił uwagę na znaczenie rozwoju współpracy pomiędzy podobnie myślącymi
organizacjami w tych trudnych czasach. Następnie Prezydent CCBE Antonín Mokrý poprowadził dyskusję na temat takich kwestii jak prawo
podatkowe, deontologia i przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Komitet przyjął kilka ważnych dokumentów np. Przewodnik po postępowaniu
mediacyjnym dla adwokatów i radców prawnych. Przewodnik został opracowany w ramach szerokiej współpracy z Grupą roboczą ds. Mediacji
Komisji ds. Oceny Wydajności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) Rady Europy w kontekście promowania lepszego wdrożenia postępowania
mediacyjnego w państwach członkowskich Rady Europy. Podstawowym celem dokumentu jest zwiększenie świadomości adwokatów i radców
prawnych z zakresu postępowania mediacyjnego oraz ukazanie palety wyzwań i szans zawodowych związanych z tym postępowaniem, a
także przesłanek do stosowania mediacji i korzyści dla klientów. Przewodnik został przekazany państwom członkowskim CEPEJ, tak by móc
przedstawić wspólny dokument CCBE/CEPEJ do zatwierdzenia podczas posiedzenia plenarnego CEPEJ w czerwcu tego roku.
Stały Komitet uzgodnił także rekomendacje w sprawie pomocy prawnej z urzędu; przedstawiają one kilka zasad kluczowych warunkujących
właściwe świadczenie pomocy prawnej, która stanowi jedno z podstawowych narzędzi zapewniających dostęp do wymiaru sprawiedliwości.
Stały Komitet CCBE zatwierdził ponadto następujące dokumenty:
•
•

Uwagi CCBE do propozycji zmiany regulaminu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie podejścia do materiałów poufnych
Interpretacja zasad i reguł zapisanych w Karcie Podstawowych Zasad Prawnika Europejskiego, Kodeksie postępowania prawników
europejskich i Wzorcowym Kodeksie postępowania

TAJEMNICA ZAWODOWA: WYZWANIA W NOWOCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE
W czwartek 22 marca 2018 r. w Wilnie na Litwie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona wyzwaniom w obszarze tajemnicy
zawodowej w nowoczesnym społeczeństwie. Konferencję zorganizowało Litewskie Stowarzyszenie Prawników, korzystając z pomocy CCBE
i Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawników.
Oprócz pana Végélé, Przewodniczącego Stowarzyszenia Litewskiego i pana Stevena Richman, Przewodniczącego Sekcji ds. Prawa
Międzynarodowego Stowarzyszenia Amerykańskiego, jednym z prelegentów otwierających to wydarzenie był Prezydent CCBE pan Antonín
Mokrý. Pan Mokrý przypomniał zgromadzonym o znaczeniu tajemnicy zawodowej, stwierdzając, że „od adwokata/radcy prawnego wymaga
się działania w interesie klienta i że adwokat/radca
prawny musi być w swoim działaniu niezależny”. W
rzeczywistości misja adwokata/radcy prawnego
opiera się na zaufaniu klienta, który musi mieć
możliwość skonsultowania się z adwokatem/radcą
prawnym przy zachowaniu pełnej wymaganej
poufności i bez lęku o to, że jego zaufanie zostanie
nadszarpnięte.
Jako że konferencja odbywała się równolegle do
posiedzeń Komitetów CCBE, uczestniczyło w niej
wielu ekspertów CCBE. Drugi Wiceprezydent pan
Ranko Pelicarić, kilku przewodniczących komitetów
np. pani Claudia Seibel, pan Rupert Manhart,
pan Jacques Taquet oraz Wiceprzewodniczący
Bertrand Debosque wymienili swoje opinie oraz
podzielili sią wiedzą i doświadczeniem z obszaru
przeciwdziałania praniu pieniędzy, agresywnego
planowania podatkowego czy postępowań karnych
prowadzonych przeciw adwokatom.

Prezydent CCBE Antonín Mokrý podczas konferencji „Tajemnica zawodowa: Wyzwania w nowoczesnym
społeczeństwie”

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI POLSKIEGO WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W
PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
W dniu 21 marca Sekretarz Generalny CCBE Philip Buisseret spotkał się z
przedstawicielami polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz polskimi adwokatami
i radcami prawnymi w Parlamencie Europejskim. Delegację zaprosili członkowie
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE)
Parlamentu Europejskiego.
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Centrum dla Zwiedzających
Komisji Europejskiej zorganizowało wizytę w instytucjach europejskich w Brukseli i w
Luksemburgu dla 25 polskich sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.
Wizyta służyła wymianie informacji na temat ostatnich zmian wprowadzonych do
prawa polskiego oraz ukazaniu ich potencjalnego zagrożenia dla praworządności
w Polsce.
W spotkaniu wzięli udział posłowie Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciele
organizacji zewnętrznych takich jak CCBE. Dzięki obecności przedstawicieli wielu
różnych środowisk obrady były bardzo ożywione i interesujące oraz okazały się
wspaniałą szansą uzyskania informacji „z pierwszej ręki” na temat obecnej sytuacji
wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

W dniu 21 marca wraz z posłami do Parlamentu Europejskiego,
panią Sippel i panem Lópezem Aguilar przedstawiciele
CCBE uczestniczyli w spotkaniu poświęconym tematyce
praworządności w Polsce w Parlamencie Europejskim

CCBE zdecydowanie wspiera konstruktywny i owocny dialog nt. potencjalnych
konsekwencji stosowania różnych polityk w odniesieniu do obywateli europejskich
i praworządności. Stąd CCBE wykorzystała to wydarzenie do kontynuowania
współpracy z posłami Parlamentu Europejskiego. CCBE rozpropagowała spotkanie
wśród zainteresowanych posłów Parlamentu Europejskiego i z przyjemnością
omówiła je z posłami panią Sippel, panem Lopez-Aguilar i panem Frank Engel.
CCBE planuje zorganizować kolejne spotkania w celu podnoszenia świadomości
niecierpiących zwłoki problemów prawników europejskich i umożliwienia dyskusji
w tym temacie.

EUROPEJSCY PRAWNICY W OBIEKTYWIE: DAGMAR BUREŠOVÁ
Witamy w nowej rubryce zatytułowanej: Europejscy prawnicy w obiektywie, w ramach której publikować będziemy artykuły prezentujące
prawników europejskich, którzy są lub byli w znaczący sposób zaangażowani w obronę praw podstawowych. W pierwszym artykule
z tej serii CCBE zdecydowała się przedstawić wyjątkową działalność JUDr. Dagmar Burešová z Czech. Przez całe swoje życie zawodowe
pani Burešová uosabiała kluczowe cechy, które powinny charakteryzować każdego prawnika i stanowi przykład dla każdego adwokata czy
radcy prawnego.
Stąd CCBE z dumą rozpoczyna tę serię artykułów od przedstawienia sylwetki prawnika, którego kariera zawodowa była tak wyjątkowa.
Urodzona w Czechosłowacji w 1929 r. pani Dagmar
Burešová była członkiem Czeskiego Stowarzyszenia
Prawników i praktykującym prawnikiem do stycznia 2012
r. W czasie gdy praktykowała była postrzegana przez wielu
najbardziej wpływowych prawników jako propagatorka
ideałów demokracji na terenie ówczesnej Czechosłowacji
i w Europie Środkowej.
W swoim życiu zawodowym pani Burešová doświadczyła
wielu wyjątkowych sytuacji. Była aktywna zawodowo
podczas inwazji wojsk Układu Warszawskiego na
Czechosłowację w 1968 r. – w czasie potocznie nazywanym
okresem normalizacji – służąc pomocą prawną dziesiątkom
obywateli potrzebujących adwokatów. Obywatele ci byli
często na celowniku systemu komunistycznego, który
dążył do ich zastraszenia i uwięzienia. Pani Burešová
niezłomnie domagała się sprawiedliwości dla tych, którzy
cierpieli wskutek prześladowań politycznych i w końcu
sama znalazła się na celowniku władz i była zastraszana.
Mimo to nigdy nie przestała bronić praw tych, którzy
potrzebowali takiej obrony. Słynna była sprawa, w
której reprezentowała rodzinę Jana Palacha w sprawie
przeciw państwu o zniesławienie. Jan Palach był młodym
aktywistą, który dokonał aktu samospalenia w proteście
przeciwko agresji na Czechosłowację. Po jego śmierci
członkowie partii komunistycznej sugerowali, że Jan
Palach został podstępem nakłoniony do tego aktu. Fakt
reprezentowania rodziny Palachów przez panią Burešová
to kamień milowy w jej karierze zawodowej.
W okresie, który nastąpił po aksamitnej rewolucji
i upadku systemu komunistycznego w 1989 r. pani
Burešová zaangażowała się w politykę. Był to okres pełen
sukcesów, ponieważ rozpoczęła pracę w Ministerstwie
Sprawiedliwości pod kierunkiem przyszłego prezydenta
Václava Havla i zainicjowała liczne reformy systemu
sądownictwa. W 1990 r. została Przewodniczącą Czeskiej
Dagmar Burešová
Rady Narodowej – parlamentu Czeskiej Republiki
Socjalistycznej. Na koniec warto wspomnieć jej znaczący wkład w pokojowy podział Czechosłowackiej Republiki Federacyjnej.
Przez całe swoje życie zawodowe Dagmar Burešová wykazywała niesłabnące zaangażowanie w pomoc współobywatelom i z tego powodu też
porzuciła w 1992 r scenę polityczną na rzecz pracy w roli prawnika w Czechach. W zawodzie pozostała do czasu przejścia w stan spoczynku w
2012 r. Za tę wspaniałą działalność została odznaczona Orderem Tomáša Garrigue Masaryka, jednym z najwyższych odznaczeń Republiki Czeskiej.
Pani Burešová jest także laureatką nagrody S. Yves Prize a w dniu 25 stycznia 2008 r. została zaliczona do czeskiej Alei Sław Prawników. JUDr.
Dagmar Burešová uosabia cechy, które powinny charakteryzować każdego prawnika a CCBE jest dumna, że pani Burešová jest jej członkiem.

WYZWANIA I SZANSE, PRZED KTÓRYMI STOJĄ OBECNIE SAMORZĄDY I
STOWARZYSZENIA PRAWNICZE W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH RADY
EUROPY
W dniu 9 marca 2018 r. Drugi Wiceprezydent pan Ranko Pelicarić i kilku przewodniczących Komitetów wzięło udział w konferencji w
Erewaniu w Armenii. Konferencja, podczas której analizowane były wyzwania i szanse, przed którymi stoją obecnie samorządy i stowarzyszenia
prawnicze w państwach członkowskich Rady Europy, została zorganizowana w ramach projektu Rady Europy „Wsparcie dla procesu wdrożenia
reform sądownictwa w Armenii”, przy współudziale CCBE i Izby Adwokackiej Armenii.
Konferencja okazała się sukcesem, gromadząc ponad 65 uczestników z wielu państw, którzy poruszali takie kwestie jak ochrona danych czy
zakres zasad etyki, ale także kwestie etyki adwokackiej np. relacja adwokata z sędzią czy godne zachowanie wobec sędziego. Oprócz pana
Pelicarića, CCBE reprezentował pan Balik, Przewodniczący Komitetu PECO, pan Klatka, Przewodniczący Komitetu ds. Wzorcowego Kodeksu
Postępowania, pan Novak, nowy Przewodniczący Komitetu ds. Prawa IT i w końcu pani Bule, Radca Prawny Komitetu PECO.
W swoim wystąpieniu inaugurującym konferencję pan Pelicarić stanowczo stwierdził, że podczas gdy Armenia przechodzi reformy sądownictwa
kwestią niezwykle istotną jest konieczność wzmocnienia niezależności samorządów prawniczych. Podkreślił także potrzebę dialogu pomiędzy
interesariuszami w tym procesie. Pan Balik kontynuował ten wątek, zwracając uwagę, że dobre relacje pomiędzy adwokatem i sędzią w
całości zależą od tego czy wymiar sprawiedliwości jest niezależny. Na koniec pan Klatka przedstawił zgromadzonym Kartę Podstawowych
Zasad Prawnika Europejskiego i Kodeks postępowania prawników europejskich.

EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA 2018
Kolejny Europejski Dzień Prawnika będziemy obchodzili 25 października tego roku, wraz z Europejskim Dniem Sprawiedliwości. W tym
roku motywem przewodnim będzie „Dlaczego adwokaci i radcowie prawni są ważni: Obrona obrońców praworządności.”
Więcej informacji na temat tego wydarzenia w kolejnych miesiącach.

CCBE UCZESTNIKIEM 4. EUROPEJSKIEGO FORUM MIGRACJI
Podczas odbywającego się w dniach 6 i 7 marca w Brukseli 4. Europejskiego Forum Migracji CCBE reprezentowała Noemi Alarcon Velasco,
Wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Migracji. Forum stanowi platformę dialogu zorganizowaną przez Komisję Europejską i Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny (EKES). Konferencja była poświęcona wyzwaniom oraz kwestiom integracji migrantów w europejskim środowisku pracy.
Pani Alarcon Velasco uczestniczyła w panelu pt. „Problem nietypowych imigrantów na rynku pracy”, podczas którego pełniła rolę sprawozdawcy
dla podgrupy zajmującej się kwestią regularyzacji w krajach UE. Wzięła także aktywny udział w panelu pt. „Przeciwdziałanie wykorzystywaniu
pracowników/ zapewnienie godnych warunków pracy”, którego uczestnicy omówili najlepsze praktyki spotykane w poszczególnych krajach.
Główny prelegent, pan Georges Dassis, Przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) zwrócił uwagę na znaczenie
migracji dla starzejącej się populacji europejskiej oraz na fakt, że migranci muszą być sprawiedliwie traktowani i że należy zapewnić im
możliwość integracji w społeczeństwie UE.
Pełne sprawozdanie z konferencji jest dostępne tutaj.

WENEZUELA
W dniu 1 października 2017 r. Europejska
Fundacja Prawników rozpoczęła prace nad drugim
projektem w Wenezueli. Podczas gdy pierwszy
projekt (realizowany w latach 2016-2017) służył
przywróceniu praworządności w Wenezueli,
drugi dotyczy zapewnienia niezależności wymiaru
sprawiedliwości w tym kraju i ma na celu opracowanie
raportu, w którym opisane zostaną działania, które
muszą zostać podjęte, aby osiągnąć ten cel. Obejmą
one potencjalne powołanie niezależnego Sądu
Konstytucyjnego, przywrócenie Rady Sądownictwa
w Wenezueli oraz wymogi dot. praktykowania zawodu
sędziego w oparciu o posiadane kwalifikacje, wiedzę
i umiejętności. W ramach tego nowego projektu,
Europejska Fundacja Prawników uczestniczyła w kilku
Alonso Hernández-Pinzón, Europejska Fundacja Prawników, spotyka się z Członkiem Parlamentu
Norweskiego panią Ingjerd Schou, Ambasadorem Dag M. Ulnes, Alfredo Romero z Foro Penal
spotkaniach zorganizowanych w Oslo w dniach 28
Venezolano, i doradcą ds. polityki zagranicznej pani Schou w parlamencie norweskim.
lutego - 2 marca tego roku. Fundacja wzięła udział
ponadto w seminarium zorganizowanym przez norweską Sieć ds. Badań nad Ameryką Łacińską, norweskie Centrum ds. Praw Człowieka
i Norwesko-Wenezuelskie Porozumienie na rzecz Sprawiedliwości. Fundacja skorzystała także z możliwości odniesienia się do kwestii
reformy sądownictwa w Wenezueli i przyczyniła się do spotkań Foro Penal Venezolano i Norwesko-Wenezuelskiego Porozumienia na rzecz
Sprawiedliwości. W spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, pani Ingjerd Schou, Członek Parlamentu
i Stałego Komitetu do Spraw Zagranicznych i Obrony, i pan Dag Mork Ulnes, były Ambasador Norwegii w Wenezueli.

SKRÓT INFORMACJI
ZZ Obecnie ELIL poszukuje
nowych wolontariuszy
i przyjmuje stosowne
wnioski do 30 czerwca
2018 r. ELIL poszukuje
t a k że
d o d a t ko w y c h
funduszy potrzebnych
do zapewnienia, że
działalność spółki będzie
kontynuowana. Więcej
informacji można znaleźć
na stronie www.elil.
eu i/lub uzyskać od
Dyrektora Zarządzającego
Philipa Wor thing ton:
(pworthington@
europeanlawyersinlesvos.
eu).

ZZ CCBE zawsze z radością wita
delegacje krajowe w swojej
siedzibie. Przedstawiciele
Fińskiego Stowarzyszenia
Prawników byli w Brukseli w
dniu 19 marca. Dziękujemy
im za tę wizytę.
ZZ W dniu 17 maja 2018 r. w
Pradze odbędzie się Forum
Innowacyjnych Usług
Prawniczych (ILSF). ILSF
to wyjątkowe wydarzenie,
w r amach k tórego
zwrócimy naszą uwagę
na trzy główne obszary:
technologię, biznes i plany
CEE. Konferencja zgromadzi

wybitnych ekspertów
ze swoich dziedzin a
CCBE przypadł zaszczyt
poprowadzenia panelu
pt. „Przyszłość zawodu
prawnika”. Dla członków
CCBE zarezerwowany został
kod promocyjny, który
uprawnia do 25% zniżki
podczas rejestracji online.
W celu otrzymania kodu
prosimy o kontakt z CCBE.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
17/05/2018

Forum Innowacyjnych Usług Prawniczych – Praga

18/05/2018

Sesja plenarna CCBE – Praga

29/06/2018

Stały Komitet CCBE – Bruksela

ZZ Jak już wspominaliśmy w
wydaniu lutowym w dniach
7 i 8 marca we Florencji
rozpoczęliśmy oficjalnie
projekt EVIDENCE2eCODE X projec t. W
wydarzeniu wzięli udział
przedstawiciele CCBE
i Europejskiej Fundacji
Prawników.

