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kwiecień - maj 2019 r. 

17 maja w Porto odbyła się sesja plenarna CCBE. 
Sesje rozpoczęły dwa przemówienia: Nuno Ataíde, 
Prezesa Sadu Apelacyjnego w Porto, i Paulo Pimenta, 
Prezydenta Okręgowej Rady Adwokatur w Porto i 
członka Komisji Weneckiej, który zwrócił szczególną 
uwagę na fundamentalną rolę zawodu prawnika i 
kluczowe znaczenie poszanowania praworządności 
w tych tak trudnych czasach.

Zapowiedziano kolejne wydarzenia np. Warsztaty 
CCBE nt. wpływu przepisów o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy i przepisów podatkowych na ochronę 
tajemnicy adwokackiej/radcowskiej zaplanowane 
na 27 czerwca w Brukseli czy zaplanowaną na 25 
października w Lizbonie wspólną konferencję CCBE-
FBE nt. samoregulacji. 

Przedstawicielom adwokatur i stowarzyszeń zostały 
także przekazane najświeższe informacje o wspólnym 
konkursie ERA-CCBE dla młodych prawników 
Zgłoszenia do konkursu na lata 2019-2020 będzie 
można przesyłać od 1 czerwca 2019 r.  Konkurs ma na celu zapoznanie ze sobą przyszłych adwokatów i radców prawnych 
z różnych krajów europejskich w czasie, gdy przechodzą szkolenie przed dopuszczeniem do zawodu. Dzięki temu będą 
mogli podzielić się wspólnymi wartościami, wymienić się nowymi doświadczeniami i omówić świeże podejście do obszarów 
wspólnych zainteresowań. Budowanie autentycznej europejskiej kultury prawniczej oraz promowanie cennej synergii pomiędzy 
przedstawicielami zawodów prawniczych w różnych państw członkowskich przyczyni się do wzmocnienia obszaru wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE. Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu.
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CCBE przyjęła zmiany do komentarza do Zasady g) Karty Podstawowych Zasad Prawnika Europejskiego, która dotyczy umiejętności 
zawodowych prawnika. Zważywszy na fakt wykorzystywania sztucznej inteligencji i innych użytecznych technologii przez 
prawników, do komentarza do Zasady g) Karty dodano nowe zdanie stanowiące, iż prawnik powinien być świadom korzyści 
oraz ryzyka wynikającego z faktu wykorzystywania technologii do celów zawodowych. Ponadto wprowadzono kilka zmian do 
tekstu wyjściowego komentarza – zob. tegoroczne wydanie Karty CCBE.

Sesja plenarna CCBE była także okazją do zaalarmowania przedstawicieli adwokatur i stowarzyszeń o trudnej sytuacji projektu 
Prawnicy europejscy na Lesbos (ELIL), będącej wynikiem braku finansowania. W konsekwencji ELIL musiała zawiesić swoją 
działalność pod koniec kwietnia. Jednakże, mając na uwadze ostatnie zapowiedzi hojnych wpłat ze strony adwokatur i 
stowarzyszeń prawniczych, mamy nadzieję, że działania projektowe wkrótce zostaną wznowione. W ramach projektu ELIL, dzięki 
zaangażowaniu 144 europejskich adwokatów i radców prawnych - wolontariuszy zajmujących się tematyką azylową oraz grupie 
stałych, pełnoetatowych greckich adwokatów i radców prawnych z tego obszaru, ponad 9 000 osób uzyskało darmową pomoc 
prawną. Działania projektowe okazały się skuteczne: 74,5% osób, które skorzystały z pomocy ELIL otrzymały azyl w porównaniu 
z średnio 46,5% w Grecji. Zachęcamy do odwiedzenia strony ELIL, na której znajdą Państwo więcej informacji.

Uczestnicy sesji mogli wymienić się opiniami na temat wielu ważnych obecnie kwestii np. na temat praworządności, e-wymiaru 
sprawiedliwości, zasobów cyfrowych, europejskiego kodeksu branżowego, czy projektu europejskiej konwencji o zawodzie 
prawnika.

Tak jak to miało miejsce podczas poprzednich wyborów do Parlamentu 
Europejskiego CCBE opublikowała Manifest, w którym zwraca uwagę 
na główne problemy i kilka proaktywnych propozycji przedstawicieli 
zawodów prawniczych w Europie, gdy chodzi o wymiar sprawiedliwości 
i poszanowanie praworządności. W tym roku Manifest dotyczył przede 
wszystkim kwestii poszanowania praworządności. Przyczyna przyjęcia 
takiego podejścia jest jasna - każdego dnia obserwujemy rosnący brak 
poszanowania podstawowych zasad praworządności, a nawet coraz to 
większy brak wiedzy! na ich temat w Europie. Instytucje europejskie 
zajmują się tą niepokojącą erozją praworządności. CCBE pragnie aktywnie 
uczestniczyć w działaniach Komisji i wskazuje na liczne sytuacje, w których 
na wykonywanie zawodu radcy prawnego czy adwokata bezpośredni 
wpływ ma erozja fundamentalnych zasad praworządności. 

Toteż Manifest zawiera przede wszystkim wezwanie, aby kompetencje 
z zakresu praworządności, sprawiedliwości i podmiotów tworzących 
wymiar sprawiedliwości zostały skupione w ramach kompetencji 
jednego komisarza, najlepiej na poziomie wiceprzewodniczących 
Komisji. System sprawiedliwości stanowi forum, w ramach którego 
zgłaszane są – często przez samych adwokatów i radców prawnych – 

przypadki naruszania praworządności. Istotnym jest monitorowanie inicjatyw pojawiających się w wymiarze sprawiedliwości i 
natychmiastowe reagowanie w sytuacji gdy inicjatywy te są ze szkodą dla dostępu do niezależnego adwokata lub radcy prawnego 
czy sędziego. Złączenie zadań z obszaru praworządności i wymiaru sprawiedliwości w ramach kompetencji jednego komisarza 
umożliwi usprawnienie systemu „wczesnego ostrzegania” po stronie Komisji, a co za tym idzie pozwoli jej od razu i na bardzo 
wczesnym etapie reagować na zaistniałe sytuacje. 

Po drugie, w Manifeście CCBE wzywa do poszanowania niezawisłości wszystkich podmiotów systemu sprawiedliwości; 
oczywiście sędziów i prokuratorów, ale także adwokatów i radców prawnych. Zagwarantowanie prawa do rzetelnego 
procesu sądowego wymaga nie tylko zagwarantowania niezawisłości i bezstronności sędziów, ale także niezależności – i braku 
wywierania niepożądanego wpływu na – tych, którzy bronią interesów obywateli i podmiotów i którzy kierują sprawy do do 
sądów i sędziów: adwokatów i radców prawnych. 

Widać niepokojącą rosnącą tendencję negacji prawa osób fizycznych i prawnych do wyboru adwokata lub radcy prawnego 
według własnego uznania w celu uzyskania porady na temat sytuacji prawnej, reprezentacji czy obrony, zarówno w sądzie, jak i 
poza nim. Manifest ma służyć zwiększeniu świadomości tego ryzyka. Dokument stanowi wezwanie kierowanie do instytucji 
europejskich o zapewnienie, że prawo to będzie gwarantowane wszystkim osobom fizycznym na każdym etapie postępowania. 

Kiedy osoba fizyczna lub prawna konsultuje się z adwokatem/ radcą prawnym w celu oceny swojej sytuacji prawnej i w celu 
zapewnienia sobie reprezentacji lub obrony interesów, adwokat/ radca prawny jest zobowiązany do zachowania tajemnicy 
zawodowej w odniesieniu do całości informacji przekazanych mu przez klienta. To zobowiązanie wynika z praw podstawowych, 
mianowicie prawa do prywatności, dostępu do bezstronnego sądu i rzetelnych procedur sądowych, zarówno w sądzie, jak i poza 
nim. Kwestionując to obligatoryjne zobowiązanie do zachowania poufności w odniesieniu do adwokatów i radców prawnych, 
kwestionujemy te prawa podstawowe. Niestety, w praktyce coraz częściej mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją. Powtórzmy, iż 
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celem Manifestu jest zwiększenie świadomości postępującej erozji 
praw podstawowych w toku uchwalanych ostatnio przepisów 
prawa oraz wezwanie do zwrócenia szczególnej uwagi na te prawa 
i okazania większego szacunku wobec obowiązku zachowania 
tajemnicy zawodowej przez adwokatów i radców prawnych. 

W Manifeście zwrócono także uwagę kilka kwestii szczegółowych 
takich jak: 

• potrzeba dalszego opracowania gwarancji proceduralnych 
w postępowaniu karnym i oceny stosowania istniejących 
gwarancji;

• potrzeba skoncentrowanych na osobie rozwiązań sztucznej 
inteligencji w wymiarze sprawiedliwości;

• równe traktowanie i równość stron w unijnych szkoleniach 
z procedur sądowych; 

• wprowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej jako 
standardowego środka w ramach pomocy humanitarnej;

• wprowadzenie projektu e-Codex jako zwyczajowego 
mechanizmu służącego standaryzacji i bezpiecznej wymianie 
informacji w obrocie transgranicznym pomiędzy państwami 
członkowskimi w postępowaniu sądowym.

W dniach 2 i 3 maja CCBE uczestniczyła w zorganizowanej – w ramach rumuńskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 
– przez rumuńskie Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Komisję konferencji pt. „e-Wymiar sprawiedliwości – wyzwania and 
szanse ery cyfrowej”.

Celem konferencji było omówienie ze specjalistami IT, praktykami i decydentami w ramach systemów sprawiedliwości szans 
oraz wyzwań wynikających z szybkiego rozwoju technologii oraz kwestii filozoficznych i etycznych związanych ze stosowaniem 
technologii przez wymiar sprawiedliwości.

Odbyło się kilka paneli dyskusyjnych, podczas których dyskusja koncertowała się wokół różnych aspektów e-wymiaru 
sprawiedliwości, np. Europejski plan działań w obszarze e-wymiaru sprawiedliwości  na lata 2019-2023, Europejski system 
cyfrowej wymiany e-materiałów dowodowych, rozwiązania sektora prywatnego, kwestie prawne i etyczne, sztuczna inteligencja, 
technologia blockchain, technologia automatyzacji procesów przy użyciu robotów itd.

Thierry Wickers, Przewodniczący Komitetu CCBE ds. Przyszłości Zawodów Prawniczych i Usług Prawnych reprezentował CCBE 
podczas dyskusji panelowej poświęconej „Zastosowaniu technologii sztucznej inteligencji przez wymiar sprawiedliwości”. W 
swojej prezentacji omówił działania podejmowane przez CCBE w obszarze sztucznej inteligencji. Istotnie, oprócz zorganizowanej 
przez CCBE w listopadzie ubiegłego roku w Lille konferencji poświęconej sztucznej inteligencji, CCBE przyczyniła się także do 
sformułowania Europejskiej karty zasad etyki w odniesieniu do stosowania sztucznej inteligencji przez wymiar sprawiedliwości i 
przedstawicieli zawodów prawniczych. Karta została przyjęta przez CEPEJ w grudniu ubiegłego roku. CCBE jest także członkiem 
działającej przy Komisji Grupy ekspertów w zakresu odpowiedzialności i nowych technologii i w 2017 roku opublikowała e-book 
pt. „Innowacje a przyszłość zawodu prawnika w Europie” [EN: “Innovation and the Future of the Legal Profession in Europe”], 
w której przeprowadza krytyczną analizę oraz dokonuje oceny szans i zagrożeń, z którymi prawnikom i naszym systemom 
sprawiedliwości przyjdzie się zmierzyć w nadchodzących latach.

Jeżeli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji przez sądy, CCBE podkreśliła potrzebę opracowania standardów etyki i 
podstawowych zasad jako przeciwwagi dla potencjalnego dysruptywnego wpływu sztucznej inteligencji na właściwe prowadzone 
postępowanie, zwłaszcza, gdy mówimy o bezstronności, przejrzystości, rzetelności i legalności postępowania sądowego.
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W dniu 5 kwietnia, z okazji Dnia Prawnika w Turcji, CCBE wraz z prawie 40 organizacjami adwokatów i radców prawnych oraz 
adwokaturami i samorządami prawniczymi opublikowała wspólne oświadczenie nt. sytuacji adwokatów i radców prawnych w 
Turcji. Organizacje te stanowczo potępiają trwające prześladowania adwokatów i radców prawnych w Turcji i domagają się od 
tureckiego rządu uwolnienia wszystkich adwokatów i radców prawnych, którzy zostali bezprawnie zatrzymani za wykonywanie 
swoich zadań służbowych.

Od czasu, gdy turecki rząd ogłosił stan wyjątkowy po nieudanym zamachu stanu 15 lipca 2016 roku postępuje intensyfikacja 
prześladowań adwokatów i radców prawnych Od lipca 2016 roku skierowano akty oskarżenia przeciwko 1 546 adwokatom i 
radcom prawnym, prawie 600 adwokatów i radców prawnych zostało aresztowanych a 274 zostało skazanych na długi pobyt w 
więzieniu – średnio na siedem lat. Adwokaci i radcowie prawni, którzy wykonują po prostu swoje zadania służbowe są często 

W dniach 2 i 3 maja CCBE uczestniczyła w konferencji „e” spotyka się z wymiarem sprawiedliwości zorganizowanej w ramach 
projektu e-CODEX Plus i projektu ‘Building EU Civil Justice’. W wydarzeniu wzięli udział naukowcy, przedstawiciele obszaru IT oraz 
przedstawiciele zawodów prawniczych, którzy omówili możliwości poprawy współpracy pomiędzy rzeczonymi interesariuszami 
w transgranicznym postępowaniu cywilnym. W szczególności poruszono kwestię możliwości dalszego rozwoju e-wymiaru 
sprawiedliwości, koncentrując się na projekcie e-CODEX jako potencjalnym narzędziu mającemu służyć poprawie obecnego 
stanu rzeczy.

Postępująca cyfryzacja przynosi wyzwania w postaci rozwijającego się e-handlu dla konsumentów i coraz większej liczby transakcji 
wykonywanych (on-line) w obrocie transgranicznym; to natomiast skutkuje rosnąca liczbą transgranicznych sporów (online). W 
obliczu takiego stanu rzeczy dostęp do wymiaru sprawiedliwości i odpowiednich mechanizmów w ramach procedury dochodzenia 
roszczeń zostaje utrudniony ze względu na to, że transgraniczny charakter roszczeń skutkuje wieloma utrudnieniami, np. gdy 
chodzi o różnice językowe, rosnące koszty, dłuższe postępowania czy też stosowanie bardzo różnych procedur sądowych. 

Stąd dostosowanie poszczególnych wymiarów sprawiedliwości staje się kwestią niezwykle istotną w celu zapewnienia możliwości 
zaspokojenia żądań obywateli. Chociaż cel ten można osiągnąć na wiele różnych sposobów, jedna rzecz jest pewna: komunikacja 
elektroniczna pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w postępowanie sądowe staje się niezbędnym elementem sprawnego 
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w danych państwie członkowskim, jak i pomiędzy różnymi państwami członkowskimi. 
Stąd konieczne jest zbudowanie właściwej infrastruktury e-wymiaru sprawiedliwości. I tu cennym narzędziem okazuje się być 
e-CODEX, który umożliwia wymianę cyfrową informacji nt. postępowania, łącząc strony i sądy za pomocą jednego interfejsu.

Od samego początku CCBE wspiera inicjatywy podejmowane przez UE w obszarze e-wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza poprzez 
uczestnictwo w licznych projektach i inicjatywach europejskich, w tym poprzez angażowanie się w rozwój takich projektów jak: 
Find-A-Lawyer, Me-CODEX czy EVIDENCE2e-CODEX. Tak naprawdę technologia i innowacje w wymiarze sprawiedliwości coraz 
bardziej interesują CCBE, jako że rozwój transgranicznych narzędzi i platform e-wymiaru sprawiedliwości będzie miał kluczowe 
znaczenie dla pracy wszystkich adwokatów i radców prawnych. CCBE jest przekonana, że mądrze opracowane i wprowadzone 
narzędzia e-wymiaru sprawiedliwości mogą znacząco usprawnić pracę adwokatów i radców prawnych oraz poprawić jakość i 
szybkość działania wymiaru sprawiedliwości.

W tym kontekście, w swoim przemówieniu wprowadzającym José de Freitas, Prezydent CCBE, zwrócił uwagę na kilka kwestii, 
z którymi musi zmierzyć się i którym musi stawić czoła nowy e-wymiar sprawiedliwości, jeżeli chce odgrywać właściwą rolę 
w systemach sprawiedliwości zaawansowanych społeczeństw; dla przykładu: procedur cyfrowe powinny sprzyjać wszystkim 
stronom procesu sądowego a nie tylko jednej stronie, działając na niekorzyść drugiej strony a e-wymiar sprawiedliwości powinien 
umożliwiać adwokatom lub radcom prawnym przynajmniej takie korzystanie ze wszystkich praw przysługujących im w trakcie 
postępowania, jakimi dysponowali w ramach tzw. procedur papierowych i uwzględniać zadania deontologiczne i statutowe 
adwokatów i radców prawnych. 

Podczas konferencji CCBE zorganizowała także warsztaty, które poprowadził Simone Cuomo (Starszy Doradca CCBE), a które 
poświęcone były poszukiwaniu sposobów zapewnienia bardziej skutecznych i wydajnych środków komunikacji pomiędzy 
adwokatem/ radcą prawnym a sądem.  W tym celu, Katell Drouet-Bassou (Przewodnicząca Komisji CCBE ds. rodziny i sukcesji) 
przedstawiła kilka scenariuszy z zakresu transgranicznego prawa rodzinnego w kontekście rozporządzenia Bruksela IIa w sprawie 
jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej.

Więcej informacji w tym temacie oraz wszystkie prezentacje przedstawione podczas konferencji są dostępne pod linkiem https://
www.e-codex.eu/emeetsjusticepublications.

OBRONA OBROŃCÓW:  PRAWNICY EUROPEJSCY ŻĄDAJĄ OD RZĄDU 
TURECKIEGO ZAPRZESTANIA PRZEŚLADOWAŃ ADWOKATÓW I RADCÓW 
PRAWNYCH

KONFERENCJA: „E” SPOTYKA SIĘ Z WYMIAREM SPRAWIEDLIWOŚCI
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oskarżani, aresztowani i skazywani za domniemane działania terrorystyczne, które według tureckiego Kodeksu karnego są 
zagrożone karą pozbawienia wolności na okres od siedmiu i pół roku do dwudziestu lat. 

W oświadczeniu przypomniano, iż powyższe działania stanowią wyraźne naruszenie kilku europejskich i międzynarodowych 
przepisów, np. Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy dot. wolności wykonywania zawodu prawnika, czy Międzynarodowego 
Paktu Praw Obywatelskich (Osobistych) i Politycznych lub Podstawowych Zasad ONZ dot. roli prawników.

10 kwietnia organizacja Human Rights Watch opublikowała raport nt. sytuacji pt. Sądzeni adwokaci i radcowie prawni: krzywdzące 
oskarżenia i erozja praw do rzetelnego procesu sądowego w Turcji [EN: ”Lawyers on Trial: Abusive Prosecutions and Erosion 
of Fair Trial Rights in Turkey”, który zawiera zalecenia dla rządu tureckiego, Związku Tureckich Adwokatur i Samorządów oraz 
Stowarzyszeń Prawniczych i regionalnych adwokatur i samorządów prawniczych, Unii Europejskiej i państw członkowskich oraz 
Norwegii, Rady Europy, specjalnego sprawozdawcy ONZ oraz adwokatur i samorządów/stowarzyszeń prawniczych w Europie, 
Kanadzie i USA.

Edith Kindermann została nową prezes niemieckiego stowarzyszenia prawników (DAV). 
Pochodząca z Bremy prawniczka i notariusz została wybrana jako pierwsza kobieta na to 
stanowisko 23 marca 2019 r. Edith Kindermann ma 56 lat. Pracuje jako adwokat od 1992 r. 
Nowa prezes planuje skupić się na dostosowaniu zasad wynagradzania adwokatów i radców 
prawnych w celu zapewnienia im odpowiedniego wynagrodzenia oraz przeprowadzeniu 
reformy przepisów dot. adwokatów i radców prawnych. Kolejnym ważnym wyzwaniem jest 
podejście do postępującej digitalizacji rynku usług prawnych. Chce także bronić dostępu 
i usprawnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla ogółu obywateli. Edith Kindermann 
jest przewodniczącą Komisji DAV ds. wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych a od 
2011 r. zasiada w zarządzie DAV.

2 kwietnia CCBE wzięła udział w okrągłym stole społeczeństwa obywatelskiego w ramach 37. rundy Dialogu nt. prawa człowieka 
pomiędzy UE a Chinami. Spotkaniu, w którym uczestniczyli urzędnicy organizacji European External Action Service (EEAS) oraz 
przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na polu praw człowieka przewodniczyła Paola Pampaloni, Wiceprezes 
ds. Azji i Pacyfiku w EEAS. Niestety przy stole zabrakło delegacji chińskiej.

CCBE reprezentował jeden z ekspertów z Komisji Praw Człowieka, Basile Ader, wiceprezes Izby w Paryżu, który zwrócił uwagę na 
trwające ataki na adwokatów i radców prawnych w Chinach, w tym na przeprowadzane bez postępowania i bez informowania 
rodzin adwokatów i radców prawnych aresztowania oraz na przypadki tortur.  

EEAS poinformowała, iż informacje nt. widocznego w aresztowaniach i zatrzymaniach dużej liczby obrońców praw człowieka oraz 
adwokatów i radców prawnych pogorszenia się sytuacji, gdy chodzi o prawa cywilne i polityczne w Chinach zostały przekazane 
delegacji chińskiej. Wskazano kilka indywidualnych przypadków, np. adwokatów Wang Quanzhang, Yu Wensheng, Li Yuhan, 
Zhou Shifeng, Xia Lin czy Gao Zhisheng.

Zob. informacja prasowa EEAS.  

CCBE ściśle monitoruje sytuację adwokatów i radców prawnych w Chinach i będzie w dalszym ciągu domagała się od władz 
chińskich zagwarantowania wszystkim adwokatom i radcom prawnym w Chinach możliwości wykonywania swoich obowiązków 
zawodowych bez obawy o odwet, bez przeszkód, oraz bez zastraszania czy nękania w celu zachowania niezależności i integralności 
wymiaru sprawiedliwości.

DIALOG NT. PRAW CZŁOWIEKA POMIĘDZY UE A CHINAMI

NIEMIECKIE STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW WYBIERA NOWEGO PREZESA

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/turkey0419_web.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/turkey0419_web.pdf
https://eeas.europa.eu/topics/external-investment-plan/60561/european-union-and-china-held-their-37th-human-rights-dialogue_en


27/06/2019 r.  Warsztaty CCBE nt. wpływu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
i przepisów podatkowych na ochronę tajemnicy adwokackiej/radcowskiej

27/06/2019 r.  Letnie przyjęcie CCBE

28/06/2019 r.  Stały Komitet – Bruksela

13/09/2019 r.  Stały Komitet – Kopenhaga

24/10/2019 r.  Stały Komitet – Lizbona

25/10/2019 r.  Wspólna konferencja CCBE i FBE poświęcona samoregulacji - Lizbona

 Z Europejski Trybunał Praw 
Człowieka

Od 5 maja Europejski Trybunał 
Praw Człowieka ma nowego 
Przewodniczącego: Linos-Alexandre 
Sicilianos (Grecja), który zastąpił 
Przewodniczącego Guido Raimondi 
(Włochy). Linos-Alexandre Sicilianos 
był sędzią Trybunału od 2011 roku i 
Wiceprzewodniczącym Trybunału w 
latach 2017-2019. 

Zgromadzenie plenarne Trybunału 
wybiera Przewodniczego na 
okres trzech lat. Przewodniczący 
przewodniczy zgromadzeniom 
plenarnym Trybunału, posiedzeniom 
Wielkiej Izby i obradom plenarnym 
pięciu sędziów.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

SKRÓT INFORMACJI


