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TEMAT WYDANIA:

Nagroda CCBE w dziedzinie praw człowieka w 2019 r.

W społeczeństwie opartym na 
praworządności, ochrona praw 
człowieka ma kluczowe znaczenie 
a adwokaci i radcowie prawni 
pełnią ważną rolę w tym obszarze. 

Jednakże na całym świecie zaobserwować można 
coraz częstsze ataki na przedstawicieli zawodów 
prawniczych.

CCBE wspiera adwokatów i radców prawnych, 
którzy pomimo związanego z tym ryzyka w dalszym 
ciągu wykonują swój zawód i nie ustają w walce o 
poszanowanie praw człowieka.

CCBE rokrocznie przyznaje nagrodę w dziedzinie 
praw człowieka w celu uhonorowania wybitnych 
adwokatów i radców prawnych oraz organizacji 
prawniczych, które wykazują się nadzwyczajnym 
zaangażowaniem i poświęceniem na rzecz 
poszanowania fundamentalnych wartości. 

CCBE zapewnia ponadto wsparcie zagrożonym 
adwokatom i radcom prawnym z całego świata, 
wysyłając listy do władz krajowych państw, w 
których adwokaci i radcowie prawni stają się 
ofiarami naruszeń praw człowieka. 

W tym kontekście, CCBE nawiązała także ścisłą 
współpracę z kluczowymi graczami na tej scenie, 
tj. np. z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych 
(EEAS), specjalnym przedstawicielem UE ds. praw 
człowieka, Parlamentem Europejskim i Radą Europy 
w celu zapewnienia, że głos adwokatów i radców 
prawnych zostanie usłyszany w Europie i na świecie. 

Ponadto CCBE wspiera toczące się na poziomie 
Rady Europy prace nad projektem Konwencji o 
zawodzie prawnika jako gwarancji prawidłowego 
sprawowania wymiaru sprawiedliwości i 
poszanowania praworządności.

28 listopada CCBE zorganizowała 
konferencję prasową, podczas 
której Prezydent José de 
Freitas ogłosił nazwiska 
laureatów. Panel ekspertów 

przedstawił szczegółowo sylwetki irańskich 
prawników oraz informacje na temat pogarszającej 
się sytuacji w zakresie praw człowieka w Iranie, a 
w szczególności na temat mających tam miejsce 
ataków na prawników.

W 2019 roku CCBE przyznała nagrodę w dziedzinie praw człowieka czterem uwięzionym 
prawnikom irańskim: Nasrin Sotoudeh, Abdolfattah Soltani, Mohammad Najafi i Amirsalar 
Davoudi.
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Konferencja prasowa

W sytuacji gdy adwokaci i 
radcowie prawni stają się ofiarami 
naruszeń praw człowieka, takie 
naruszenia stanowią także atak na 
praworządność, ponieważ skutkują 
ograniczeniem dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości i skutecznej ochrony 
sądowej obywateli.

José de Feitas,  
Stefan von Raumer,  
Laurent Pettiti,  
Claudio Francavilla,  
Shirin Ebadi



Ceremonia wręczenia nagrody w 
dziedzinie praw człowieka miała 
miejsce podczas sesji plenarnej 
CCBE 29 listopada w Brukseli. Uznana 
prawniczka irańska Shirin Ebadi, 

laureatka Pokojowej Nagrody Nobla w 2003 r., w 
sposób symboliczny odebrała nagrodę w imieniu 
Nasrin Sotoudeh, Abdolfattah Soltani, Mohammad 
Najafi i Amirsalar Davoudi.

Panel tworzyli następujący mówcy:

 Z Stefan von Raumer, Przewodniczący 
Komitetu ds. Praw Człowieka CCBE

 Z Laurent Pettiti, Prezydent Délégation des 
barreaux de France (DBF)

 Z Claudio Francavilla, Rzecznik praw człowieka 
UE, Human Rights Watch (HRW)

 Z Shirin Ebadi, prawniczka irańska, laureatka 
Pokojowej Nagrody Nobla w 2003 r.

Konferencję prasową można obejrzeć tutaj. 

Nasrin Sotoudeh to wybitna prawniczka Izby w 
Teheranie i obrończyni praw człowieka. Została 
przyjęta do izby adwokackiej w 1995 r. Całą swoją 
karierę zawodową poświęciła obronie kobiet i 
dzieci, które są ofiarami przemocy domowej, a 

także obronie wielu irańskich aktywistów i dziennikarzy. 

Nigdy nie zaprzestała tej walki. Musiała czekać osiem lat 
zanim otrzymała uprawnienia do wykonywania zawodu 
adwokata. W tym czasie była już uważnie obserwowana przez 
wywiad, według którego w zbyt dużym stopniu angażowała się 
w działania opozycji. 

Pierwsze sprawy, w których występowała 
jako obrońca dotyczyły młodych ludzi 
skazanych na karę śmierci za czyny 
popełnione przez nich, gdy byli jeszcze 
niepełnoletni. W trakcie swojej kariery 
Nasrin Sotoudeh reprezentowała także 
kobiety, które były ofiarami zjadliwych 
ataków, kobiety należące do mniejszości 
religijnych czy biorące udział w różnych 
kampaniach na rzecz praw człowieka, w 
tym w kampanii na rzecz zniesienia kary 
śmierci. Została ponownie aresztowana 
w czerwcu 2018 r. za obronę osób 
protestujących przeciwko obowiązkowemu 

zakrywaniu twarzy. Od 2016 r. broniła kobiet, które były 
pociągane do odpowiedzialności karnej przez sądy i policję za 
odmowę noszenia hidżabu.

CCBE wspierała Nasrin Sotoudeh od roku 2010, kiedy 
została ona aresztowana pod zarzutem „prowadzenia 
działań propagandowych przeciwko państwu” oraz zarzutem 
„uczestnictwa w zmowie i udziału w zgromadzeniach w celu 
zagrożenia bezpieczeństwu narodowego”. W 2011 r. została 
skazana na 11 lat więzienia oraz otrzymała zakaz wykonywania 
zawodu i opuszczania kraju przez okres 20 lat. Dzięki 
mobilizacji wspólnoty międzynarodowej została wypuszczona 
z więzienia w 2013 r.

4 września 2016 r. Nasrin Sotoudeh 
została skazana in abstentia na pięć lat 
więzienia. Jednakże dowiedziała się o tym 
skazaniu dopiero 13 czerwca 2018 r., kiedy 
to została aresztowana, aby odbyć karę w 
więzieniu w Evin. 30 grudnia 2018 r. Nasrin 
Sotoudeh została skazana na 33 lata w 
więzieniu i karę chłosty - 148 batów. 

W 2012 r. Parlament Europejski uhonorował 
Nasrin Sotoudeh Nagrodą im. Sacharowa 
za wolność myśli a w 2018 r. otrzymała 
międzynarodową nagrodę obrońcy praw 
człowieka im. Ludovica Trarieux.
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Ceremonia wręczenia nagrody w 
dziedzinie praw człowieka

Nasrin Sotoudeh

Stephan von Raumer, Shirin Ebadi, José de Freitas

Nasrin Sotoudeh

https://www.youtube.com/watch?v=KvYk2OkcMsk


Abdolfattah Soltani jest 
prawnikiem Izby w Teheranie 
i jednym z założycieli 
Centrum Obrońców Praw 
Człowieka. Od 2011 r. jest 

osadzony w więzieniu w Teheranie. 
Obecny reżim cały czas odmawia jego 
warunkowego zwolnienia i zapewnienia 
mu odpowiedniej opieki medycznej. 

Przez większą część swojej kariery bronił 
więźniów politycznych. Zasadniczo 
powinien zostać zwolniony z więzienia, 
ponieważ przepisy prawa irańskiego 
stanowią, że można zostać zwolnionym 

po odbyciu jednej trzeciej kary. 
Abdolfattah Soltani obecnie odsiaduje 
dziesiąty rok.

Różne źródła donoszą, że irańskie 
Ministerstwo Wywiadu sprzeciwia się 
jego wypuszczeniu, ponieważ twierdzi 
on, że jest niewinny i domaga się 
uznania swoich praw. W październiku 
2012 r. Abdolfattah Soltani otrzymał 
od Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Prawników Nagrodę za obronę praw 
człowieka.

Pisma z wyrazami wsparcia od CCBE:

 Z Obawy dot. warunków, w których przebywa uwięziony Abdolfattah Soltani (02/10/2015)

 Z Obawy dot. strajku głodowego prawnika - obrońcy praw człowieka Abdolfattah Soltani (18/11/2013)

 Z Obawy dot. skazania prawnika - obrońcy praw człowieka Abdolfattah Soltani (06/03/2012)

Pisma z wyrazami wsparcia od CCBE:

 Z Skazanie prawniczki Nasrin Sotoudeh (13/03/2019)

 Z Sytuacja prawników w Iranie (01/10/2018)

 Z Aresztowanie prawniczki Nasrin Sotoudeh (15/06/2018) 

 Z Obawy dot. zawieszenia uprawnień pani Nasrin Sotoudeh (24/10/2014)

 Z Solidarność z uwięzioną prawniczką - obrończynią praw człowieka Nasrin Sotoudeh (22/11/2012)

 Z Obawy dot. sytuacji prawniczki Nasrin Sotoudeh (12/12/2011)

 Z Obawy dot. skazania prawniczki Nasrin Sotoudeh (14/01/2011)

 Z Obawy dot. sprawy prawniczki Nasrin Sotoudeh (28/09/2010)
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Abdolfattah Soltani

Abdolfattah Soltani

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2015/EN_HRL_20151002_Iran_Abdolfattah_Soltan.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2013/EN_HRL_20131118_Iran_Abdolfattah_Soltani.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2012/EN_HRL_20120306_Iran_Abdolfattah_Soltani.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2019/EN_HRL_20190313_Iran_Sentencing-of-lawyer-Nasrin-Sotoudeh.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2018/EN_HRL_20181001_Iran_Situation-of-lawyers-in-Iran.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2018/EN_HRL_20180615_Iran_Arrest-of-lawyer-Nasrin-Sotoudeh.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2014/EN_HRL_20141024_Iran_Nasrin_Sotoudeh.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2012/EN_HRL_20121122_Iran_Nasrin_Sotoudeh.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2011/EN_HRL_20111212_Iran__Nasrin_Sotoudeh.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2011/EN_HRL_20110114_Iran_Nasrin_Sotoudeh.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2010/EN_HRL_20100928_Iran_Nasrin_Sotoudeh.pdf


Mohammad Najafi jest prawnikiem 
specjalizującym się w prawach człowieka w 
Iranie, wybranym za cel ataku przede wszystkim 
za to, że korzysta z prawa do wypowiedzi. 
W październiku 2018 r. Mohammad Najafi 

został skazany na trzy lata więzienia i nieludzką karę chłosty 
- 74 baty – pod zarzutem „zakłócania porządku publicznego” 
i „publikowania nieprawdy”. Wyrok dotyczył jego pracy jako 
obrońcy na rzecz dwudziestodwuletniego Vahid Heydari, który 
zmarł w podejrzanych okolicznościach w trakcie zatrzymania 
na dwunastym posterunku policji w Arak, gdzieś na przełomie 
grudnia 2017 i stycznia 2018 roku. Jeszcze przed wyrokiem, 
w okresie od stycznia 2018 r. do kwietnia 2018 r. przebył w 
areszcie za pracę na rzecz Vahid Heydari.

W grudniu 2018 r. został skazany podwójnie na łącznie 14 
lat więzienia za „współpracę z wrogimi państwami poprzez 
przekazywanie informacji podczas wywiadów”, „działania 

propagandowe przeciwko rządowi”, „obrazę naczelnego 
wodza” i „publikowanie kłamstw w internecie (...) w celu 
zakłócenia spokoju opinii publicznej”.  Został aresztowany 
1 kwietnia 2019 r. po tym jak został wypuszczony cztery dni 
wcześniej z więzienia w Arak.

Pisma z wyrazami wsparcia od CCBE:

 Z Skazanie prawnika - obrońcy praw człowieka Mohammad Najafi (14/02/2019) 

 Z Uwięzienie prawnika Mohammad Najafi (14/11/2018)

 Z Sytuacja prawników w Iranie (01/10/2018) 

Amirsalar Davoudi jest 
irańskim prawnikiem, który 
bronił wielu więźniów 
politycznych oraz członków 
mniejszości religijnych i 

etnicznych. Otwarcie przeciwstawia się 
polityce reżimu Teheranu i jest bardzo 
aktywny w sieciach społecznościowych: 
prowadził kanał na messengerze 
Telegram, który umożliwiał wymianę 
poglądów przez prawników zajmujących 
się prawami człowieka.

20 listopada 2018 r. został aresztowany 
bez nakazu w swoim biurze 
przez agentów wywiadu. Warunki 
przytrzymywania Amirsalara Davoudi 

to powód do poważnego niepokoju: 
od 20 listopada jest przetrzymywany 
w odosobnieniu. Przebywa z więzieniu 
Evin (Teheran), nie ma pozwolenia 
na żadne wizyty, poza odwiedzinami 
jego rodziców 21 stycznia. Nie ma 
dostępu ani do prawnika ani do lekarza 

więziennego. Także organizacje praw 
człowieka wyraziły swoje obawy, że 
może być torturowany.

1 czerwca 2019 r. Amirsalar Davoudi 
został skazany przez XV Izbę 
Teherańskiego Sadu Rewolucyjnego 
na 30 lat pozbawienia wolności, karę 
chłosty - 111 batów i grzywnę w kwocie 
ok. 4 000 dolarów amer. w oparciu 
o liczne zarzuty: „obraza władz”, 
„obraza naczelnego wodza”, „działanie 
propagandowe przeciwko państwu”, 
„utworzenie grupy w celu naruszenia 
bezpieczeństwa narodowego”. Ostatni 
zarzut dotyczy prowadzonego przez 
niego kanału na messengerze Telegram.

Pisma z wyrazami wsparcia od CCBE:

 Z Skazanie prawnika Amirsalar Davoudi (03/09/2019)

 Z Akt oskarżenia prawnika Amir Salar Davoodi (29/04/2019)

 Z Zatrzymanie prawnika Amirsalar Davoudi (21/12/2018) 
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Amirsalar Davoudi

Mohammad Najafi

Amirsalar Davoudi

Mohammad Najafi

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2019/EN_HRL_20190214_Iran_Sentencing-of-human-rights-lawyer-Mohammad-Najafi.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2018/EN_HRL_20181114_Iran_Imprisonment-of-lawyer-Mohammad-Najafi.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2018/EN_HRL_20181001_Iran_Situation-of-lawyers-in-Iran.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2019/EN_HRL_20190903_Iran_Sentencing-of-lawyer-Amirsalar-Davoudi.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2019/EN_HRL_20190429_Iran_Indictment-against-lawyer-Amir-Salar-Davoodi.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2018/EN_HRL_20181221_Iran_Detention-of-lawyer-Amirsalar-Davoudi.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2018/EN_HRL_20181221_Iran_Detention-of-lawyer-Amirsalar-Davoudi.pdf
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Trzy pytania do Marie Arena

Przewodniczącej Podkomisji Praw Człowieka  
Parlamentu Europejskiego

Komisja zajmuje się kwestią praw 
człowieka w Europie i krajach trzecich, 
tzn. krajach, które nie przynależą do 
UE. Współpracujemy z wieloma krajami 
na wszystkich kontynentach. Nasze 

partnerstwa to partnerstwa polityczne, umowy o 
współpracy i umowy handlowe. Niezależnie od 
rodzaju współpracy, ważnym jej elementem zawsze 
są prawa człowieka i żądania, z jakimi Europa 
może wystąpić, gdy chodzi o poszanowanie praw 
człowieka, które koniec końców stanowią wspólne 
dla nas wartości uniwersalne i które powinniśmy 
współdzielić także w tymi krajami. Mamy także 
możliwość przeprowadzania w poszczególnych 
krajach bardziej szczegółowych ocen kwestii, dla 
których opracowujemy rezolucje, np. dla krajów, 
których sytuacja sprawia, ich demokracje są 
kruche czy też krajów znajdujących się w fazie 
przejściowej. Widzimy to dzisiaj np. dla krajów 
Maghrebu, takich jak Algieria, w którym wielu 
przeciwników politycznych zostało uwięzionych 
za pokojowe protesty. Podkomisja Praw 
Człowieka Parlamentu Europejskiego zajmowała 

się także kwestią Hongkongu i przedstawiła 
oświadczenie nt. współpracy Europy z Chinami przy 
poszanowaniu szczególnego statusu Hongkongu, 
a w szczególności praw człowieka w Hongkongu. 
Są to realne oświadczenia, ale także stanowiska 
polityczne niosące jasne polityczne przesłanie 
zarówno dla Rady, jak i Komisji Europejskiej.

Dzisiaj uświadamiamy sobie, iż prawa człowieka 
tracą na znaczeniu, zarówno poza Europą, jak i 
w samej Europie. Wartość praw człowieka jest 
kwestionowana. Jest to prawdziwe zagrożenie a 
celem tak naprawdę są aktywiści. Kiedy ktoś mówi 
„aktywiści” to termin ten oznacza wszystko, co 
kryje w sobie słowo aktywista. Może to być ktoś, 
kto angażuje się  w organizacje pozarządowe lub 
adwokat czy radca prawny, który broni ludzi, mając 
na uwadze przepisy prawa danego kraju. Adwokaci i 
radcowie prawni stanowią szczególny cel, ponieważ 
mają prawo być aktywistami. A jeżeli narusza się 
prawa aktywistów, wtedy coraz mniej ludzi angażuje 
się w obronę praw człowieka. Prawnicy są kluczowi 
dla obrony praw człowieka na poziomie kraju. Stąd 
to oni stanowią cel, ponieważ wyeliminowanie 
dostępu do praw przekłada się na przykład na 
mniejsze możliwości protestowania.
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Jaka jest rola Podkomisji 
Praw Człowieka Parlamentu 
Europejskiego?

Dlaczego w ostatnich latach nasiliły 
się ataki na prawników?
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Naszym priorytetem uczyniliśmy kwestię 
postępującego kurczenia się obszarów wolności 
w demokracjach oraz w krajach partnerskich UE. 
Jeżeli chodzi o zawężanie się obszarów wolności, 
to działania tu podejmowane dotykają oczywiście 
organizacje pozarządowe, dziennikarzy i adwokatów 
i radców prawnych. Stąd w Parlamencie odbędą 
się wysłuchania ukierunkowane na opracowanie 
obserwacji w tym zakresie. Organizacje takie jak 
Wasza będą mogły wyjaśnić, dlaczego w niektórych 
krajach w pewnych obszarach wykonywanie zawodu 
adwokata czy radcy prawnego stało się niezmiernie 

trudne oraz pokazać w jaki sposób możemy 
skutecznie wspierać prawników, czy to przyznając 
im nagrody (np. Nagrodę im. Sacharowa), czy to 
doceniając pracę prawników specjalizujących się w 
prawach człowieka, lub też składając oświadczenia 
dotyczące prawników, w których mówimy danemu 
krajowi: „Nie wolno Wam więzić prawników, nie wolno 
Wam nakładać na nich kar za to, że są prawnikami. 
Przykładowo, zajmowaliśmy się kwestią biznesu i 
praw człowieka z adwokatami, którzy bronią praw 
obywateli w związku z prawem spółek. Adwokaci 
ci zostali pozbawieni wielu umów w niektórych 
krajach i stąd nie mogą tam już pracować. Dlatego 
konieczne jest, abyśmy my – Europejczycy byli w 
stanie powiedzieć, że ci adwokaci muszą podlegać 
ochronie i umieli zabierać głos w stosunku do 
krajów, które ich nie chronią. Bardzo dziękuję.

Marie Arena © Dirk Waem - Belga

Podczas zaplanowanego na 24 stycznia 
2020 roku Dnia Zagrożonego Prawnika 
naszą uwagę skierujemy na Pakistan. 
W ostatnich latach wykonujący swoje 
obowiązki zawodowe adwokaci i 

radcowie prawni w Pakistanie doświadczyli licznych 
ataków masowego terroryzmu, prób pozbawienia 
życia, byli ofiarami napadów oraz gróźb (śmierci), 
a także oskarżano ich o naruszenie przepisów 
prawa, nękano i zastraszano. Byli też aresztowani, 
przetrzymywani i torturowani, a w niektórych 
przypadkach mordowani byli też członkowie 
rodzin zamordowanych adwokatów i radców 
prawnych. Niektórym grożono utratą uprawnień 
do wykonywania zawodu lub w ich domach policja 
robiła nalot. Chrześcijańscy adwokaci i radcowie 
prawni oraz członkowie mniejszości stawali się 
też ofiarami napadów oraz grożono im śmiercią. 
Najgorszy atak na pakistańskich prawników 
miał miejsce 8 sierpnia 2016 r. kiedy terroryści 
zaatakowali szpital rządowy w Quetta i kiedy w 
wyniku wybuchu samobójczego i strzelaniny śmierć 
poniosło 54 prawników: https://defendlawyers.

wordpress.com/tag/pakistan/ Od tamtej pory 
odnotowujemy alarmujący wzrost zabijanych 
adwokatów i radców prawnych, dziewięciu zostało 
zabitych w ubiegłym roku.

Wydarzenie przygotowują przede wszystkim cztery 
organizacje: Fundacja Dnia Zagrożonego Prawnika, 
Komitet ds. monitorowania ataków na adwokatów 
i radców prawnych, Europejscy Demokratyczni 
Prawnicy i Europejskie Stowarzyszenie Prawników 
dla Demokracji i Ochrony Praw Człowieka na 
Świecie. Wsparcie zapewniają liczne adwokatury 
oraz samorządy i stowarzyszenia prawnicze a także 
inne organizacje zrzeszające adwokatów i radców 
prawnych np. CCBE.

Raport nt. sytuacji prawników w Pakistanie jest 
dostępny tutaj. 

Dzień Zagrożonego Prawnika: 

W centrum uwagi: Pakistan
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Jakie konkretne działania planuje 
Pani podjąć podczas swojej kadencji 
na rzecz obrony obrońców praw 
człowieka, w tym adwokatów i 
radców prawnych?

https://defendlawyers.wordpress.com/tag/pakistan/
https://defendlawyers.wordpress.com/tag/pakistan/
http://dayoftheendangeredlawyer.eu/wp-content/uploads/2019/10/2020-Pakistan-Basic-Report.pdf


Kluczowe przemówienie wygłosił także 
Specjalny przedstawiciel UE ds. praw 
człowieka Eamon Gilmore. W swoim 
przemówieniu podkreślił „niewiarygodną, 
blisko 60-letnią pracę CCBE na rzecz 

obrony praw człowieka, praworządności i 
demokracji” oraz „pracę CCBE ukierunkowaną na 
zwrócenie uwagi opinii światowej na przypadki 
zastraszania adwokatów i radców prawnych 

na świecie”. Stwierdził, iż „męstwo, uczciwość i 
profesjonalizm adwokatów i radców prawnych na 
całym świecie zaskutkowały olbrzymią zmianą, 
gdy chodzi o poszukiwanie przez niezliczone osoby 
sprawiedliwości i dochodzenie przez nie swoich 
praw. [Adwokaci i radcowie prawni] to strażnicy 
sprawiedliwości, zapewniający osobom przez nich 
reprezentowanym pewność i klarowność, czasem 
także w sytuacji olbrzymiej presji. Podkreślił, iż 

W tym kontekście, wyraził przekonanie, iż bardzo 
cieszy się na jeszcze ściślejszą współpracę z CCBE 
i na wspólne poszukiwanie sposobów promowania 
polityk UE w obszarze praw człowieka na całym 
świecie.

DZIAŁALNOŚĆ CCBE

SESJA PLENARNA CCBE

Doroczna sesja plenarna CCBE odbyła się 
29 listopada w Brukseli. Sesja rozpoczęła 
się przemówieniem inauguracyjnym 
Věry Jourovej Wiceprzewodniczącej 
Komisji Europejskiej ds. wartości i 

przejrzystości. Věra Jourová omówiła swoją nową 
rolę, na którą składa się wzmacnianie demokracji 
w Unii Europejskiej za pomocą licznych inicjatyw, 
a w szczególności poprzez ochronę pluralizmu 
mediów, walkę z dezinformacją i usprawnienie 
funkcjonowania mechanizmu „czołowych 
kandydatów” (Spitzenkandidaten). Ponieważ 
odpowiada także wraz z Didier Reynders za 
utrzymanie zasady praworządności, w swoim 
przemówieniu szczególną uwagę zwróciła na rolę 
adwokatów i radców prawnych w zapewnieniu 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości i ochronie 
praworządności. Podkreśliła między innymi, iż Wspomniała także, że „Adwokaci 

i radcowie prawni oraz 
stowarzyszenia prawnicze takie 
jak [CCBE] mogą odegrać tutaj 
istotną rolę, ponieważ mogą 

pomóc w procesie komunikowania opinii publicznej 
znaczenia demokracji i praworządności – filarów 
Unii Europejskiej – w naszym codziennym życiu. 
I zachęcam CCBE do wzięcia sobie do serca tego 
wyzwania dot. komunikowania tych wartości.” 
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„Krajowe adwokatury oraz 
samorządy i stowarzyszenia 
prawnicze odgrywają kluczową 
rolę w wspieraniu wymiaru 
sprawiedliwości. Stąd, w 
ramach tzw. listy kontrolnej dla 
praworządności Komisja Wenecka 
zwróciła szczególną uwagę na ich 
niezależność i bezstronność.

„niezależność prawników 
stanowi niezbędną gwarancję 

praworządności i ochrony praw 
człowieka.”

Eamon Gilmore, Specjalny przedstawiciel UE ds. praw człowieka

Věra Jourová podczas sesji plenarnej  
CCBE w Brukseli

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SPEECHES/EN_20191129_PS_Gilmore_speech.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SPEECHES/EN_20191129_PS_Gilmore_speech.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SPEECHES/EN_20191129_PS_Jourova_speech.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SPEECHES/EN_20191129_PS_Gilmore_speech.pdf


Sesja plenarna była ostatnim posiedzeniem 
w roku, któremu przewodniczył 
Prezydent CCBE José de Freitas a 
którego kadencja wygasa 31 grudnia. 
W swoim przemówieniu pan José de 

Freitas podzielił się swoimi doświadczeniami jako 
Prezydenta CCBE. Na zakończenie otrzymał od 
delegatów owację na stojąco.

Od 1 stycznia 2020 r. nowa prezydencja będzie 
wyglądała następująca: 

Panagiotis Perakis został wybrany podczas 
sesji plenarnej. Jest obecnie szefem greckiego 
przedstawicielstwa i przewodniczącym Komitetu ds. 
Dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości CCBE.

10

Prezydent: 

Ranko Pelicarić (Chorwacja)

Pierwszy Wiceprezydent: 

Margarete von Galen (Niemcy)

Drugi Wiceprezydent: 

James MacGuill (Irlandia) 

Trzeci Wiceprezydent: 

Panagiotis Perakis (Grecja)

José de Feitas



27 listopada CCBE zorganizowała 
w Brukseli konferencję 
zatytułowaną „Zmiany w 
europejskim prawie spółek”. 
Konferencja miała na celu 

omówienie ostatnich osiągnieć legislacyjnych i 
przyszłości europejskiego prawa spółek. Po głównym 
przemówieniu Koena Geens, Wicepremiera i Ministra 
Sprawiedliwości Belgii, miały miejsce znakomite 
prezentacje uznanych ekspertów, w ramach 
których przedstawione zostały ostatnie osiągnięcia 
legislacyjne oraz dokonano oceny przyszłości 
europejskiego prawa spółek. Wachlarz tematów 
obejmował połączenia transgraniczne, podziały i 
konwersje, digitalizację prawa spółek, zasady ładu 
korporacyjnego i zrównoważony rozwój, przyszłą 
politykę unijną w tym obszarze oraz interwencję pani 
Maija Laurila, szefowej jednostki ds. prawa spółek 
przy Komisji Europejskiej - DG ds. Sprawiedliwości. 
Konferencja została zorganizowana przy wsparciu 
francusko- i holenderskojęzycznych samorządów 
Izby Brukselskiej, Lancier i kancelarii prawnej 
Simont Braun.

4 listopada 2019 r. Przewodniczący 
Komitetu ds. Praw Człowieka CCBE 
Stefan von Raumer spotkał się z Marie 
Arena, Przewodniczącą Podkomisji Praw 
Człowieka Parlamentu Europejskiego. 

Spotkanie było okazją do przekazania Marie Arena i 
jej komisji informacji na temat pracy CCBE w zakresie 
praw człowieka, a w szczególności w obszarze 
obrony obrońców praw człowieka, zwłaszcza 
adwokatów i radców prawnych. Jego celem było 
omówienie możliwości przyszłej współpracy 
Parlamentu i CCBE w zakresie obrony zagrożonych 
prawników na świecie i zaangażowania CCBE w 
prowadzone w Parlamencie Europejskim debaty 
poświęcone prawom człowieka. Podczas spotkania 
przedyskutowano także priorytety Podkomisji Praw 
Człowieka Parlamentu Europejskiego oraz sposoby 
zaangażowania CCBE w jej prace. Zobacz stronę z 
wywiadem Marie Arena 7 i nasz filmik z wywiadem 
tutaj.

KONFERENCJA CCBE NT. PRAWA SPÓŁEK UE 

PRAWORZĄDNOŚĆ I PRAWA CZŁOWIEKA
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Parlament Europejski

Stefan von Raumer,  Marie Arena 

https://www.youtube.com/watch?v=S4H0gU_cUGI&feature=emb_title


19 listopada 2019 r. CCBE 
wzięła udział w dodatkowym 
wydarzeniu zorganizowanym 
w Parlamencie Europejskim 
przez Fundację Otwarty 

Dialog i włoską Federację Praw Człowieka. 
Współgospodarzami wydarzenia byli posłowie do 
Parlamentu Europejskiego Nacho Sanchez Amor 

(S&D; Hiszpania) i Niklas Nienaß (Zieloni/EFA; 
Niemcy). Wydarzenie zorganizowano pod nazwą 
„Wzmocnione relacje Chin z Kazachstanem: Jaki 
jest ich wpływ na prawa człowieka? Patrick Henry, 
członek Komisji Praw Człowieka przedstawił 
prezentacje nt. pogarszającej się sytuacji prawników 
w Kazachstanie.

CCBE wzięła udział w konferencji EKES 
zatytułowanej „Prawa podstawowe 
a praworządność - trendy w UE 
z perspektywy społeczeństwa 
obywatelskiego”, której celem było 

zwrócenie uwagi na pilną potrzebę zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego w promowanie 
kultury praworządności w sytuacji rosnącej liczby 
zgłoszeń naruszeń kluczowych wartości UE w 
Europie.

CCBE wzięła udział w konferencji 
„Uczyńmy Kartę Praw Podstawowych 
UE rzeczywistością dla wszystkich”, 
która została zorganizowana, aby 
uczcić 10. rocznicę wejścia w życie tego 

dokumentu. Uczestnicy konferencji zastanawiali 
się w jaki sposób z pomocą społeczeństwa 
obywatelskiego i obrońców praw Karta mogłaby 
stać się istotnym elementem życia codziennego. 
Konferencję zorganizowała Komisja Europejska 
wraz z Fińską Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej 
i Agencją Praw Podstawowych UE.

21 listopada 2019 r. delegacja 
CCBE spotkała się z Sekretarz 
Generalną Rady Europy – 
Mariją Pejčinović Burić. 
Przewodniczący Stałej 

Delegacji CCBE w Strasbourgu Piers Gardner 
miał możliwość przedstawienia propozycji CCBE 
z zakresu reformy mechanizmu EKPC. Zwrócił 
szczególną uwagę na znaczenie roli Komitetu 

Ministrów w wykonywaniu wyroków Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka oraz na konieczność 
zapewnienia skutecznych oddelegowań adwokatów 
i radców prawnych z prywatnych kancelarii w 
celu zapewnienia wsparcia i przyspieszenia prac 
Sekretariatu DG. Propozycje CCBE zostały ciepło 
przyjęte przez Radę Europy. Przewodniczący grupy 
roboczej ds. konwencji Laurent Pettiti ukazał obecny 
stan procedur dla kwestii opracowania europejskiej 
konwencji o zawodzie prawnika. 
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Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny (EKES)

Karta Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej

Rada Europy

Marija Pejčinović Burić i delegacja CCBE



22 listopada 2019 r. CCBE 
spotkała się z Komisarz Rady 
Europy ds. Praw Człowieka 
Dunją Mijatović. Podczas 
spotkania szczególnie mocno 

wybrzmiało kilka kwestii: znaczenie dla obywateli 
faktu, iż wszyscy adwokaci i radcowie prawni mają 
możliwość wykonywania swoich obowiązków 
zawodowych bez narażenia na działania odwetowe, 

zastraszanie czy nękanie, znaczenie dostępu 
do pomocy prawnej dla migrantów i potrzeba 
zapewnienia dalszego wsparcia dla jednego z 
czołowych projektów w tym obszarze – Prawnicy 
europejscy na Lesbos. Komisarz ds. Praw Człowieka 
zwróciła uwagę na niezależność władzy sądowniczej 
jako temat szczególnego zainteresowania jej biura 
przy Radzie Europy.

22 listopada 2019 r. Prezydent 
CCBE, wraz z grupą ekspertów 
ze Stałej Delegacji CCBE 
do Komitetu w Strasburgu 
odbył doroczne dwustronne 

spotkanie z przedstawicielami Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. Wyjątkowo, Trybunał 
zdecydował się na omówienie wyłącznie propozycji 
CCBE w odniesieniu do reformy EKPC, przyjętych 
przez CCBE w czerwcu 2019 r. Była to bardzo szczera 
i konstruktywna debata z Sędziami Trybunału. 
Chociaż nie wszystkie propozycje spotkały się 
z pozytywnym odbiorem, to Trybunał naprawdę 
pochylił się nad stanowiskiem CCBE. 

Propozycje mają przede wszystkim na celu 
zachęcenie sądów krajowych do bardziej 
otwartego, przejrzystego i ogólnie rzecz biorąc 
lepszego podejmowania decyzji dotyczących praw 

człowieka, usprawnienie procedur Trybunału w 
celu przyspieszenia realizacji powierzonych mu 
zadań oraz uprawnienie pracy Komitetu Ministrów 
nadzorującego realizację wyroków Trybunału 
bez angażowania się w czasochłonne prace nad 
zmianami do Konwencji. W czasie spotkania 
omówione zostały jedynie te aspekty, które ściśle 
dotyczą procedur Trybunału. Dzięki ich przyjęciu 
CCBE i całe środowisko prawnicze mogło po raz 
pierwszy wziąć udział w procesie reformowania 
Trybunału. Jest to ważny krok na drodze do 
połączenia środowiska prawniczego i CCBE oraz 
Trybunału i Komitetu Ministrów w pracach nad 
reformą mechanizmu EKPC.
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Europejski Trybunał Praw Człowieka

Delegacje Trybunału i CCBE

Dunja Mijatović z Laurent Pettiti (z lewej strony) i José de Freitas (z prawej strony)

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_STRAS/PDS_Position_papers/EN_20190628_CCBE-Proposals-for-reform-of-the-ECHR-machinery.pdf


W styczniu 2020 r. Stała 
Delegacja CCBE do Trybunału 
Sprawiedliwości, Sąd UE i Trybunał 
Europejskiego Stowarzyszenia 
Wolnego Handlu (EFTA) odbędą 

spotkania z Sądami w Luksemburgu. Są one 
elementem długoletniej tradycji wymiany podglądów 
pomiędzy CCBE i Sądami UE.

12 listopada CCBE wzięła udział w 
IX edycji Forum konsultacyjnego 
- Sesji plenarnej zorganizowanej 
przez Biuro ds. wspierania 
procedury azylowej w Europie 

zatytułowanej „Pierwsze kroki w ramach procedury 
azylowej.” 

14 i 15 listopada Przewodniczący 
Komitetu ds. Migracji CCBE 
wziął udział w Platformie 
na rzecz współpracy 
międzynarodowej w zakresie 

nieudokumentowanych migrantów – seminarium 
prawnicze w 2019 r. pt. „Przepisy unijne i 
nieudokumentowani migranci: ochrona danych, 
przymus imigracji i prawa podstawowe”.   

8 listopada CCBE opublikowała swoje 
spisane uwagi   w odpowiedzi na 
publiczne konsultacje zainicjowane 
przez Komitet Rady Europy ds. Konwencji 
o cyberprzestępczości dla projektu 

dokumentu II Protokołu dodatkowego do Konwencji 
budapesztańskiej o cyberprzestępczości. Adwokaci 
i radcowie prawni odgrywają fundamentalna 
rolę – nie tylko wobec swoich klientów, ale także 
względem organów ochrony porządku publicznego 
– w procesie transgranicznego pozyskiwania i 
wymiany elektronicznego materiału dowodowego w 
sprawach karnych. Stąd CCBE ma pewne sugestie i 

spostrzeżenia do wstępnej wersji dokumentu, która 
została opublikowana 1 października - zwłaszcza w 
odniesieniu do wideokonferencji i bezpośredniego 
ujawniania informacji subskrybentów. CCBE miała 
szansę podzielić się wieloma swoimi uwagami 
podczas konferencji Octopus 22 listopada. Komisja 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego 
także opublikowała swoje Sprawozdanie do 
wniosku, które zostało ciepło przyjęte przez CCBE, 
ponieważ uwzględniono w nim większość naszych 
sugestii.

SĄDY UE

MIGRACJA

ELEKTRONICZNY MATERIAŁ DOWODOWY
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David Conlan Smyth, Przewodniczący Komi-
tetu ds. Migracji CCBE

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20191108_CCBE-written-comments-on-Draft-2nd-Additional-Protocol-to-the-Convention-on-Cybercrime.pdf
https://www.coe.int/en/web/cybercrime/octopus-interface-2019
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-PR-642987_EN.pdf


Komisja Europejska nagrodziła 
projekt CBE i Europejskiej Fundacji 
Prawników „Sztuczna inteligencja dla 
prawników”, służący uzyskaniu przez 
europejskich adwokatów i radców 

prawnych oraz kancelarie prawne jasnego 
zrozumienia możliwości wykorzystania sztucznej 
inteligencji i innych nowoczesnych technologii 
informatycznych w codziennej pracy. W ramach 
projektu przeprowadzone zostaną między innymi 
badania nt. potencjału kancelarii prawnych w UE w 
zakresie możliwości korzystania z nowoczesnych 
możliwości IT, zidentyfikowane zostaną szanse i 
bariery dla stosowania sztucznej inteligencji oraz 
opracowany zostanie praktyczny przewodnik dla 

adwokatów i radców prawnych oraz kancelarii 
prawnych w jaki sposób mogą oni włączyć aplikacje 
sztucznej inteligencji do swojej pracy. Prace 
projektowe rozpoczną się z początkiem 2020 r. i 
potrwają dwa lata.

13 listopada 2019 r. CCBE wzięła 
udział w odbywającym się 
w Brukseli wydarzeniu EKES 
pt. Zaufanie do wolnych 
zawodów w erze digitalizacji i 

sztucznej inteligencji”, której celem było pozyskanie 
najświeższych informacji nt. wpływu sztucznej 
inteligencji na świadczenie obsługi prawnej oraz na 
prawa klientów i pacjentów.

Po szerokiej dyskusji Rada przyjęła obecnie 
swój mandat negocjacyjny, gdy chodzi o 
projekt dyrektywy w sprawie powództw 
przedstawicielskich w celu ochrony 
zbiorowych interesów konsumentów). 

Nieformalne trójstronne negocjacje odbędą się 
pomiędzy Radą a Parlamentem Europejskim. 
Projekt został opublikowany 11 kwietnia 2018 r. 
Po przedstawieniu pierwszej puli uwag wstępnych, 
CCBE przygotowała swoje stanowisko, w którym 

wyraziła swoje liczne obawy co do proponowanych 
zapisów dyrektywy.

CCBE uczestniczyła także w pracach Kongresu 
RIAD w Berlinie 7 listopada, podczas którego 
przekazała informacje na temat ochrony prawnej, a 
w szczególności na temat obecnego statusu działań 
w obszarze zbiorowego dochodzenia roszczeń w 
Europie i na świecie.

4 grudnia CEPEJ przyjęła „Program 
szkoleń dla prawników z zakresu 
wspierania klientów procedurze 
mediacji”. Program szkoleniowy 
został opracowany przez CCBE we 

współpracy z Grupą roboczą ds. mediacji CEPEJ. 

Jest to gotowy do użytku podstawowy program 
szkoleniowy z zakresu mediacji, który adwokatury 
oraz samorządy i stowarzyszenia prawnicze mogą 
dalej rozbudowywać i który mogą wykorzystywać 
podczas szkoleń organizowanych dla adwokatów i 
radców prawnych.

W piątek 29 listopada przedstawiciele 
CCBE spotkali się z Alexandrą 
Jour-Schroeder, Zastępcą 
Dyrektora Generalnego DG 
ds. Sprawiedliwości i jej 

współpracownikami, aby omówić przyszłe 
gwarancje proceduralne dla podejrzanych i 
oskarżonych w postępowaniu karnym. CCBE 
wysłała także pismo do Didiera Reynders, 

Komisarza ds. Sprawiedliwości, w którym wyraziła 
poparcie dla wysiłków Komisji podejmowanych 
na rzecz promowania gwarancji proceduralnych 
dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu 
karnym.  CCBE zachęca do opracowania kolejnych 
gwarancji proceduralnych, dostrzegając między 
innymi potrzebę wypracowania minimalnych 
standardów w odniesieniu do między innymi 
tymczasowego aresztu, zasad dot. transgranicznego 

ZBIOROWE DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

MEDIACJA

PRAWO KARNE

SZTUCZNA INTELIGENCJA
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https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/day-liberal-professions-2019/presentations
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https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20191206_Training-programme-for-lawyers-to-assist-clients-in-mediation.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20191206_Training-programme-for-lawyers-to-assist-clients-in-mediation.pdf


wykorzystywania i dopuszczalności określonych 
typów materiału dowodowego, konfliktu jurysdykcji 
i ne bis in idem, gwarancji kompensacji, gwarancji 
dot. dochodzeń obronnych czy gwarancji dot. 
odszkodowania/zadośćuczynienia.  CCBE jest 
przekonana, iż praktyczne stosowanie europejskiego 
nakazu aresztowania to kwestia, która wymaga 
istotnego uprawnienia.  Trzeba także zauważyć, 
iż w momencie pojawienia się Prokuratury 

Europejskiej zawsze będzie zachodziła konieczność 
podkreślania znaczenia praw oskarżonych, na który 
to fakt CCBE pragnie zwrócić uwagę.  

Przedstawiciele CCBE spotkali się także 29 
listopada z przedstawicielami przyszłej Prezydencji 
Chorwackiej (od 1 stycznia 2020 r.) w celu 
omówienia oczekiwanych w ramach tej Prezydencji 
postępów prac na polu przepisów prawa karnego. 

CCBE skontaktowała się z Dyrektorem 
Generalnym Światowej Organizacji 
Handlu (WTO) i Europejskim 
Komisarzem ds. Handlu w celu wyrażenia 
swoich obaw w zakresie możliwości 

zakończenia działalności przez Organ Apelacyjny 
WTO wskutek działań podejmowanych przez 
niektórych członków tej organizacji. Realizowana za 
pomocą mechanizmu rozwiązywania sporów rola 
arbitra pomiędzy państwami członkowskimi WTO 

oraz sam Organ Apelacyjny są kluczowe dla systemu 
WTO. Powyższe nabiera szczególnego znaczenia 
ze względu na czerpiącą z zasady praworządności 
legitymizację. CCBE z całym należnym szacunkiem 
wzywa do pilnego podjęcia działań i zapewnia o 
swoim wsparciu dla wysiłków służących eliminacji 
ryzyka zakończenia działalności przez Organ 
Apelacyjny WTO w drugiej połowie grudnia tego 
roku. 

25 października Komisja 
Europejska opublikowana 
ocenę Europejskiej strategii 
szkoleń z tematyki sądowniczej 
dla przedstawicieli 

wymiaru sprawiedliwości. Ocena zawiera szereg 
osiągniętych celów i będzie stanowiła punkt wyjścia 
do opracowania strategii europejskich szkoleń z 
tematyki sądowniczej na lata następujące po roku 
2020. 

Dokument roboczy służb Komisji nt. Oceny 
Europejskiej strategii szkoleń z tematyki 
sądowniczej został zaprezentowany podczas 
ostatniego spotkania Komitetu ds. Szkoleń CCBE 
28 listopada i jest dostępny tutaj.

Ocena pokazuje, że w latach 2011-2017 ponad 800 
000 przedstawicieli zawodów prawniczych, 50% 
wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych w 

UE, zostało przeszkolonych z prawa UE na poziomie 
krajowym i unijnym. 

Roczne sprawozdanie nt. unijnych szkoleń z 
tematyki sądowniczej służy realizacji strategii, 
napędzając jej wyniki. Członkowie CCBE regularnie 
przedkładają informacje do sprawozdania.

Strategia przyczyniła się do wzrostu wiedzy nt. 
prawa unijnego i wzmocniła wzajemne zaufanie 
prawników do siebie. Potwierdziła także potrzebę 
szerszego omówienia niektórych kategorii 
zawodów prawniczych i obszarów geograficznych. 
W dokumencie podkreślono także potrzebę 
dalszej koncentracji uwagi na takich kwestiach jak 
praworządność, prawa podstawowe, sądownictwo 
i terminologia prawnicza oraz konieczność 
zachowania elastyczności, gdy chodzi o reagowanie 
na stale pojawiające się nowe potrzeby szkoleniowe. 

MIĘDZYNARODOWA OBSŁUGA PRAWNA 

SZKOLENIA
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/1_en_document_travail_service_part1_v2.pdf
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CZY WIEDZIAŁEŚ, ŻE? 

JUSTIBUS ... 

... prawnik w mieście!

Nie zawsze łatwo jest ustalić do kogo należy się zwrócić, aby umówić 
spotkanie z sędzią lub adwokatem czy radcą prawnym, czy też dotrzeć 
na samo spotkanie. Stąd w Belgii francuski samorząd Izby brukselskiej 
powołał do istnienia darmowy wyjazdowy projekt pomocy prawnej. 
Projekt JUSTIBUS to inicjatywa Komisji ds. Pomocy Prawnej francuskiego 
Stowarzyszenia Prawników w Brukseli, która uzyskała poparcie 
organów Ministra Sprawiedliwości odpowiedzialnych za świadczenie 
pomocy prawnej z ramienia rządu Federacji Walońsko-Brukselskiej pod 
kierownictwem Vinciane Gillet, członka podgrupy CCBE ds. jakości.

Od 14 października 2019 r. JUSTIBUS podróżuje – zgodnie z ustalonym 
harmonogramem – przez 19 gmin w Brukseli, oferując nieodpłatną 
pomoc prawną ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Kilku prawników 
wolontariuszy prowadzi obsługę mobilną w trybie hotline, służąc 
informacją prawną przydatną osobom, które o nią proszą. Ani prawnicy 
wolontariusze ani praktykanci nie podejmują jednak czynności prawnych. 
Gdy jest taka potrzeba, kierują oni daną osobę do adwokata lub radcy 
prawnego, który może jej pomóc, w tym do adwokata lub radcy prawnego, 
który może świadczyć pomoc prawną pro bono, o ile spełnione zostają 
warunki otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Więcej informacji jest dostępnych tutaj



WIADOMOŚCI Z EUROPY

Po dokonaniu w ostatnich miesiącach oceny wszystkich 
osób nominowanych na komisarzy, 27 listopada 
Parlament podjął decyzje o powołaniu pełnego składu 
Komisji, dzięki czemu 1 grudnia Komisja mogła 
oficjalnie objąć swój urząd. Pomimo kilku burzliwych 

wysłuchań Parlament Europejski był w stanie wypełnić swoją rolę 
polegającą na zapewnieniu, że organ wykonawczy UE dysponuje 
demokratycznym umocowaniem do działania w interesie 
Europejczyków. (https://www.europarl.europa.eu/news/en/
headlines/eu-affairs/20191115STO66605/parliament-to-vote-on-
new-european-commission)

1 grudnia obchodziliśmy 10. rocznicę ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego. Traktat Lizboński przyniósł liczne zmiany w 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; w szczególności skutkował zniesieniem jednogłośności w 45 obszarów polityki, 
wprowadzał stanowiska Przewodniczącego Rady Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, czynił Kartę Praw Podstawowych wiążącym dokumentem prawnym, a także 
skutkował wzmocnieniem roli Parlamentu Europejskiego. 

1 grudnia to także dzień, w którym 
obchodzona był 10. rocznica 
wprowadzenia Europejskiej Karty Praw 
Podstawowych. Chociaż Karta została 
opracowana i ogłoszona w 2000 roku, 

stała się obowiązującym dokumentem wraz z 
Traktatem Lizbońskim 1 grudnia 2009 r i od tamtej 
pory ma zastosowanie do wszystkich instytucji 
unijnych i państw członkowskich wdrażających 
przepisy unijne. Karta ma 53 artykuły składające 
się na 6 głównych tytułów dot. praw materialnych: 
godność, wolności, równość, solidarność, prawa 
obywatelskie i wymiaru sprawiedliwości. W 
większym stopniu niż jakikolwiek inny dokument 
postanowienia Karty zostały tak rozbudowane, 
aby zapisać w nich prawa podstawowe, które 
wykraczają poza prawa obywatelskie i społeczne, 
w tym prawa do ochrony danych, gwarancje dot. 
bioetyki i przejrzystej administracji. W swoim 
ostatnim sprawozdaniu na temat stosowania 
Karty w UE, Komisja podkreśliła kilka nowych 
potencjalnych inicjatyw np. ochrona sygnalistów 
czy zasady przeciwdziałania bezprawnej mowie 
nienawiści w internecie.
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Prawnicy europejscy na Lesbos: 

ELIL ciągle potrzebuje dużego wsparcia w celu zapewnienia migrantom dostępu do adwokatów i radców prawnych i 
zagwarantowania im przestrzegania ich praw podstawowych. Za swoje działania ELIL otrzymało już kilka nagród w tym roku. 
Istotnie, oprócz nagrody międzynarodowej nagrody pokojowej Pax Christi przyznanej 26 czerwca 2019 r. ELIL otrzymała znaczącą 
darowiznę tzw.  JUVE awards podczas ceremonii 24 października 2019 r. oraz została uhonorowana nagrodą  Nagroda globalna 
PILnet za działalność lokalną pro bono 12 listopada tego roku.

Projekt można wesprzeć poprzez stronę: https://www.
europeanlawyersinlesvos.eu/donate

20 listopada ogłoszono, że przeludnione obozy dla osób 
wnioskujących o azyl na wyspach na Morzu Egejskim zostaną 
zamknięte i zastąpione zamkniętymi ośrodkami na kontynencie, 
w których migranci będą przebywali do czasu deportacji. Trzy 
przewidziane do zamknięcia obozy to obozy na wyspach Chios, 
Samos i Lesbos, w tym owiany złą sławą obóz Moria. Zostaną 
one zastąpione nowymi zamkniętymi ośrodkami, w których będzie 
miała miejsce identyfikacja, relokacja i deportacja. Nowe ośrodki 
mogą pomieścić 5 000 osób każdy. W związku z powyższym 
ogłoszono, że dla organizacji pozarządowych pomagających 
uchodźcom i migrantom zostaną wydane nowe kryteria 
prowadzenia działalności. Te zmiany mogą mieć znaczący wpływ 
na migrantów i kwestię poszanowania praw podstawowych oraz na 
pracę ELIL. Komitet ds. Migracji CCBE będzie uważnie obserwował 
rozwój sytuacji.

Dyrektor Agencji Praw Podstawowych UE Michael O’Flaherty 
wziął udział w wysłuchaniu 6 listopada w Brukseli nt. sytuacji 
w greckich hotspotach dla migrantów. Zwrócił uwagę, że 
przeludnienie skutkuje okropnymi warunkami przyjmowania 
migrantów i że sytuacja stale ulega pogorszeniu, skutkując 

kryzysem gdy chodzi prawa podstawowe. Podkreślił, że 
szczególnie poważna jest sytuacja porzuconych dzieci. 
Wezwał państwa członkowskie do okazania solidarności i 
przeprowadzenia relokacji z hotspotów. 
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DZIAŁALNOŚĆ ADWOKATUR, SAMORZĄDÓW I STOWARZYSZEŃ 
PRAWNICZYCH

Izba Czeska zorganizowała dwa wydarzenia 
w listopadzie 2019 r. z okazji obchodów 30. 
rocznicy aksamitnej rewolucji z 1989 r. 5 
listopada, w historycznej sali sądowej sądu 
głównego w Pradze, odbyła się konferencja 

poświęcona walce prawników z totalitaryzmem. 
W tym samym dniu wieczorem miało miejsce 
oficjalne otwarcie wystawy siedziby Izby czeskiej. 

Na wystawie zaprezentowane zostały informacje 
nt. wybitnych czeskich prawników, którzy walczyli z 
totalitaryzmem oraz wiele cennych i historycznych 
artefaktów z ich życia. Wystawę można zwiedzać za 
darmo do 31 stycznia 2020 r.

G7 prawników: żądanie uwolnienia Nasrin Sotoudeh        

Organizacje zrzeszające adwokatów i 
radców prawnych w ramach państw 
członkowskich Grupy G7 spotkały 
się 27 listopada w siedzibie Conseil 
National des Barreaux (CNB) i 

podpisały nową rezolucję, w której domagają się 
uwolnienia irańskiej prawniczki Nasrin Sotoudeh. 
Jest to kolejny dokument po pierwszej rezolucji 
podpisanej w lipcu zawierający skierowane do 
rządu irańskiego żądanie natychmiastowego jej 
wypuszczenia, zagwarantowania jej integralności 
psychologicznej i fizycznej i przestrzegania 
standardów międzynarodowych dotyczących 
warunków jej przetrzymywania. Organizacje - 
sygnatariusze wzywają także, aby adwokaci i 
radcowie prawni mogli wykonywać swój zawód 
bez bycia prześladowanym i bez ingerencji osób 
trzecich. Irańska prawniczka Nasrin Sotoudeh jest 
więziona od 13 czerwca 2018 r. Została skazana na 
33 lata w więzieniu i karę chłosty - 148 batów. 

Z tej okazji przeprowadzona została jednominutowa 
kampania mobilizacyjna (#1minute4Nasrin 
Mobilization Campaign), w ramach której każda 
adwokatura, samorząd, stowarzyszenie prawnicze 
oraz każdy prawnik został zaproszony do 
przygotowania jednominutowego nagrania wideo 
z wyrazami poparcia dla prawniczki. Żądanie 
podpisały następujące organizacje: Conseil National 
des Barreaux, Izba Kanadyjska, Stowarzyszenie 
Prawników Anglii i Walii, Deutsche Anwalt Verein, 
Bundesrechtsanwaltskammer, Consiglio Nazionale 
Forense, Japońska Federacja Adwokatur i CCBE. 
Dokument jest dostępny tutaj.

Adwokatury, samorządy i stowarzyszenia 
prawnicze zorganizowały liczne 
wydarzenia w celu uczczenia 
Europejskiego Dnia Prawnika (EDP) 
2019, którego temat przewodni brzmiał: 

„Twoje prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej 
w sprawach karnych & Spojrzenie na dostęp do 
adwokata lub radcy prawnego podczas pobytu w 
więzieniu.” EDP to dzień, w którym zwracamy uwagę 
na kluczową rolę adwokatów i radców prawnych 
jako przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i ich 
wkład w ochronę praworządności. EDP obchodzimy 
25 października wspólnie z Europejskim Dniem 
Sprawiedliwości, którego celem jest poinformowanie 
obywateli o ich prawach i wzmocnienie zaufania do 
wymiaru sprawiedliwości. Konsultacje w sprawie 
obchodów EDP można przeprowadzić tutaj.    
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Europejski Dzień Prawnika 2019

Francja

Czechy

Vivene Salmon, Simon Davis, Christiane Féral-Schuhl, 
Eva Schriever, James MacGuill, Laurent Pettiti

https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/nasrin_sotoudeh_statement_-_g7_bar_associations_and_law_societies_-_20191127.pdf
https://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/


Siódmy rok z rzędu Adwokatura Gruzińska 
była gospodarzem międzynarodowej 
Konferencji Adwokatów która odbyła 
się 8 listopada w Tbilisi. Konferencja 
była poświęcona roli adwokatur oraz 

samorządów i stowarzyszeń prawniczych w 
skutecznym sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Nowy skład przedstawicielstwa włoskiego 
do CCBE został przedstawiony 
przez CNF podczas listopadowej 
sesji plenarnej CCBE. Obecnie 
przedstawicielstwo tworzą Francesca 

Sorbi (Szefowa Delegacji) Giampaolo Brienza, 
Francesco Caia, Carlo Orlando, Carla Secchieri i 
Isabella Stoppani. Carlo Forte pozostaje Oficerem 
ds. informacji i członkiem przedstawicielstwa.

25 października, w Międzynarodowym Dniu Walki 
z Przemocą wobec Kobiet CNF wypowiedziała się 
publicznie o horrorze, jakim jest rosnące zjawisko 
przemocy. Liczba dzieci - sierot i ofiar wielokrotnej 
przemocy musi zostać dodana do całkowitej liczby 
ofiar. Celem CNF jest osiągnięcie równości płci – 
kulturowego mechanizmu budowania świadomości 
konieczności poszanowania różnych osób.

Więcej informacji tutaj.

 Z Nagroda w dziedzinie praw człowieka: 

W 2019 r. nagroda w dziedzinie praw człowieka 
Izby Irlandii została wręczona w listopadzie 
człowiekowi, który przeżył Holocaust – Tomiemu 
Reichentalowi – w uznaniu za jego pracę na rzecz 
promowania tolerancji i edukowanie młodzieży o 
znaczeniu pamięci i pojednania. Więcej informacji 
jest dostępnych tutaj.

 Z Publikacja bilansu Izby – badanie wśród 
członków:

Z początkiem nowego okresu obradowania sądów 
(październik 2019 r.) w dniu kiedy obchodzony 
był Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego (10 
października 2019 r.) zostało opublikowane 
„Sprawozdanie z badania wśród członków Izby 
„Bilans Izby”). Rada zdecydowała się odnieść do 
licznych ciekawych wniosków z z badania i zapewnić 
jak najszersze merytoryczne wsparcie osobom 
w potrzebie: zwłaszcza kobietom i młodszym 
członkom Izby. Kopię pełnego sprawozdania można 
znaleźć tutaj. 

W listopadzie w Berlinie odbył 
się5. międzynarodowy dzień 
prawa biznesu (Internationaler 
Wirtschaftsrechtstag) – doroczne 
wydarzenie Sekcji DAV z zakresu 

międzynarodowego prawa biznesu

DAV zorganizowała także sympozjum w listopadzie, 
które było poświęcone kwestii czy Niemcy potrzebują 
wyspecjalizowanego sądu gospodarczego.

Na koniec DAV zorganizowała także doroczny 
„wieczór europejski” w Brukseli, podczas którego 
prezydencja i dyrektorzy DAV spotkali się z 
ekspertami z kilku instytucji europejskich.
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https://www.lawlibrary.ie/media/lawlibrary/media/Secure/Balance-at-the-Bar-Survey-Report.pdf
https://anwaltverein.de/de/fortbildung/veranstaltungskalender/id-5-internationaler-wirtschaftsrechtstag
https://anwaltverein.de/de/fortbildung/veranstaltungskalender/id-5-internationaler-wirtschaftsrechtstag
https://anwaltverein.de/files/dav-international/downloads/events/190903-dav-programm-lmig-frankfurt-4.pdf


15 listopada Izba w Kosowie 
obchodziła swoje 46-lecie.

28 listopada Izba Słowacka 
zorganizowała okrągły stół 
nt. aspektów etycznych 
relacji pomiędzy prawnikami 
w systemie sprawiedliwości. 

Przedstawiciele Rady Sadownictwa, Prokuratury, 
Izby Pracowników Sądowych i Stowarzyszenia 
Prawników podpisali wspólne publiczne 
oświadczenie, w którym zapewnili obywateli, 
iż pomimo potencjalnych spraw, w ramach 
których nagłaśniane są pojedyncze przypadki 
nieprzestrzegania standardów znacząca 
większość prawników prowadzi działalność przy 
ścisłym zachowaniu wartości służących ochronie 
obywateli i umacnianiu praworządności. Nadzór 
nad postępowaniem etycznym stanowi jedno z 
najważniejszych zadań stowarzyszeń branżowych.

We wtorek 3 grudnia administracyjna 
rada Funduszu pomocy 
humanitarnej Izby Słoweńskiej 
spotkała się w celu udzielenia 
pomocy finansowej osobom 

wykluczonym społecznie, szpitalom i instytucjom 
świadczącym pomoc humanitarną. Fundusz 
pomocy humanitarnej bazuje na wsparciu 
finansowym wszystkich słoweńskich prawników.

Izba Słoweńska zorganizuje Dzień Pomocy Prawnej 
Pro Bono w czwartek 19 grudnia. Jest to szczególny 
dzień, gdy prawnicy słoweńscy oferują nieodpłatną 
pomoc prawną obywatelom w całym kraju w 
zorganizowany sposób.

24-25 października 2019 r. 
polscy adwokaci uczcili IX Dni 
Kultury Adwokatury Polskiej w 
Krakowie.

Naczelna Rada Adwokacka i Centrum Mediacyjne 
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zorganizowały 
w dniach 6-8 grudnia w Białymstoku konferencję 
pt. „Prawo i mediacja”, w tym warsztaty nt. 
„Transformacyjna mediacja – budowanie relacji w 
celu rozwiązania sporu”.
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Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Praw Człowieka 2019 12 grudnia 
Stowarzyszenie Prawników Anglii i 
Walii organizuje seminarium pt. „Wzrost 
autorytaryzmu – prawnicy służący 

praworządności”. W ostatnich latach widzimy 
wzrost autorytaryzmu nie tylko w innych częściach 
świata, ale także w Europie. Ma to negatywne 
konsekwencje dla praworządności i niezależności 
zawodów prawniczych. Podczas seminarium 
przenalizowane zostanie w jaki sposób wzrost 
autorytaryzmu wpływa na prawników oraz pewne 
inicjatywy prawników i innych środowisk służących 
przeciwdziałaniu atakom na prawników.

Więcej informacji tutaj.

22 stycznia 2020 r. w Dniu Zagrożonego Prawnika 
w Londynie odbędzie się seminarium, podczas 
którego naszą uwagę skierujemy na Pakistan. Jeden 
z adwokatów podzieli się z nami swoimi osobistymi 
doświadczeniami z zakresu prowadzenia spraw 
dotyczących praw człowieka w Pakistanie; przede 
wszystkim opowie o dobrze znanej sprawie Asia 
Bibi (pakistańska chrześcijanka skazana na 
karę śmierci za bluźnierstwo). Wyrok skazujący 
został ostatecznie uchylony przez Sąd Najwyższy. 
Porozmawiamy także o systemie prawnym i prawie 
w Pakistanie, zwłaszcza o przepisach prawa dot. 
bluźnierstwa. Dodatkowo zastanowimy się nad rolą 
wojska i religii w społeczeństwie pakistańskim i ich 
wpływie na przyjmowanie przepisów prawa i ich 
stosowanie w praktyce.   

Więcej informacji tutaj.

8. doroczna konferencja szwedzkich 
adwokatów i radców prawnych 
(Advokatdagarna) w 2019 r. 
okazała się sukcesem. Około 750 
adwokatów, aplikantów adwokackich 

i innych przedstawicieli szwedzkiego wymiaru 
sprawiedliwości wzięło udział w konferencji 24 i 25 
października 2019 r. Dziewiąta doroczna konferencja 
odbędzie się 22 i 23 października 2020 r.  

Od 2009 r. Izba Szwedzka we 
współpracy z IBA i ILAC przyznaje 
międzynarodową nagrodę w uznaniu 
dla pracy na polu praw człowieka. 
Laureatem sztokholmskiej nagrody 

w dziedzinie praw człowieka w 2019 r. został 
David Miliband (były brytyjski Sekretarz Stanu ds. 
Zagranicznych i Brytyjskiej Wspólnoty Narodów) 
i instytucja zajmująca się pomocą humanitarną, 
której przewodniczy – Międzynarodowy Komitet 
Ratunkowy (IRC).
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24 STYCZNIA 2020 R.

Dzień Zagrożonego Prawnika w 2020 r. – Sytuacja prawników 
Pakistanie

30 STYCZNIA - 1 LUTEGO 2020 R.

Sant Raimon de Penyafort - Sztuczna inteligencja i sektor prawniczy w 
Barcelonie (Hiszpania)

6-7 LUTEGO 2020 R.

Międzynarodowa konferencja naukowa, Forum prawników w 
Bratysławie (Słowacja)

20 LUTEGO 2020 R.

Stały Komitet CCBE w Wiedniu (Austria)

21 LUTEGO 2020 R.

48 Konferencja prezydentów europejskich w Wiedniu (Austria)

21 LUTEGO 2020 R.

Spotkanie członków europejskiej Rady Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Prawników w Wiedniu (Austria)

21 LUTEGO 2020 R.

Spotkanie CCBE z Agencją Praw Podstawowych UE (FRA) w Wiedniu 
(Austria)


