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CBE obchodzi 60. rocznicę działalności. 60 lat
wytrwałej służby na rzecz wymiaru sprawiedliwości,
prawa i obrony praw obywateli.

podejmowanych w celu wzmocnienia bezpieczeństwa musimy
zapewnić, że te działania zostają odpowiednio uzupełnione
o konieczne gwarancje proceduralne w odniesieniu do osób
podejrzanych i obrońców w postępowaniu karnym.

Od utworzenia w 1960 roku priorytetem CCBE
pozostaje promowanie korzyści związanych z
zawodami prawniczymi poprzez prezentowanie i propagowanie
podglądów prawników europejskich oraz obronę zasad prawa,
na których opierają się demokracja i praworządność.

Digitalizacja i wykorzystanie nowych technologii stanowią
nie tylko istotną szanse, ale też realne wyzwanie. Ponieważ
adwokaci i radcowie prawni odgrywają istotną rolę w
zapewnieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości, obronie
praworządności i ochronie praw podstawowych, ich rola jest
kluczowa, gdy chodzi o dalszy rozwój i wdrażanie narzędzi
sztucznej inteligencji, zwłaszcza w tych obszarach, gdzie
dostęp do wymiaru sprawiedliwości i należyte prowadzenie
postępowania są zagrożone. W sytuacji wdrażania takich
narzędzi adwokaci i radcowie prawni powinni być angażowani
w ich projektowanie i powinni ostatecznie zapewniać, że nie
naruszają one mimowolnie standardów etycznych. Oczekujemy
ważnego projektu regulacji dot. sztucznej inteligencji, dot.
cybezbezpieczeństwa i ochrony danych. Rok 2020 to także rok,
w którym zainaugurujemy projekt „AI4Lawyers” (ang. sztuczna
inteligencja dla prawników). Celem projektu jest analiza
narzędzi sztucznej inteligencji już dostępnych dla adwokatów
i radców prawnych oraz ocena zalet i wad ich stosowania.
Chcemy wypracować podejście do oceny kolejnych aplikacji
sztucznej inteligencji przeznaczonych dla prawników w
przyszłości.

Dzisiaj przed prawnikami stoją nowe istotne wyzwania, którym
pragnę poświęcić się w trakcie mojej prezydentury w CCBE.
Wyzwania te to m.in.: pogarszanie się stanu praworządności,
zagrożenia dla niezależności adwokatur i samorządów
prawniczych oraz samych adwokatów i radców prawnych,
postępująca digitalizacja, rozwój sztucznej inteligencji
oraz przyszłość profesji, Brexit, a także projekt europejskiej
konwencji o zawodzie prawnika.
Działania CCBE koncentrują się na wzmacnianiu
praworządności w Unii Europejskiej i wyjaśnianiu roli
adwokatów i radców prawnych w procesie poszanowania
praworządności i obrony praw człowieka. CCBE będzie w
dalszym ciągu wspierała adwokatów i radców prawnych oraz
sędziów w walce o utrzymanie niezawisłości i niezależności
wymiaru sprawiedliwości – tak jak to miało miejsce do tej
pory w stosunku do Polski czy Węgier itd. i działania te będą
kontynuowane.

Oczywistym jest, że CCBE skupi także swoją uwagę
na konsekwencjach Brexitu, gdy chodzi o współpracę
transgraniczną prawników unijnych z prawnikami brytyjskimi i
vice versa. CCBE umożliwi rozmowy poszczególnych unijnych
adwokatur i samorządów i stowarzyszeń prawniczych w celu
wypracowania wspólnego podejścia do dostępu do rynków
usług prawnych i wykonywania zawodu w danych jurysdykcjach
unijnych i w Zjednoczonym Królestwie.

CCBE będzie dalej przeciwstawiała się nieuzasadnionej
ingerencji w niezależność adwokatur i samorządów
prawniczych oraz samych adwokatów i radców prawnych.
CCBE promuje prawo każdej osoby do otrzymania pomocy ze
strony niezależnego adwokata lub radcy prawnego oraz prawo
adwokata czy radcy prawnego do swobodnego wykonywania
swojego zawodu, bez ingerencji ze strony rządów czy organów
władzy. CCBE aktywnie broni tych praw.

W trakcie mojej Prezydencji zamierzam nawiązać dobrą
współpracę roboczą z nowym zespołem Komisji Europejskiej
oraz z nowym Parlamentem Europejskim w celu promowania
i aktywnego wspierania procesu tworzenia lepszych regulacji.
Chcę także zwiększyć współpracę CCBE z Radą Europy, z
którą łączą nas nasze kluczowe wartości: demokracja, prawa
człowieka i praworządność. Ponadto pragnę promować w
ramach CCBE pełną równość płci, do czego bardzo potrzebne
jest wsparcie ze strony członkowskich adwokatur, samorządów
i stowarzyszeń prawniczych.

Ponadto CCBE popiera życzenie UE, aby stać się
najmocniejszym adwokatem i obrońcą praworządności.
Musimy tu jednak zapewnić, że unijne przepisy prawa nie
będą mimowolnie naruszały niezależności stron wymiaru
sprawiedliwości, w tym adwokatów i radców prawnych, ani
też praw podstawowych pojedynczych osób. Ponadto jestem
przekonany, że Europa musi osiągnąć pewną równowagę, gdy
chodzi o przepisy prawa. Na przykład w odniesieniu do działań

Ranko Pelicarić
Prezydent CCBE 2020 r.
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DZIAŁALNOŚĆ CCBE

SPOTKANIE Z KOMISARZEM DS. SPRAWIEDLIWOŚCI

STAŁY KOMITET CCBE W WIEDNIU

W

dniu 28 lutego odbyło się
posiedzenie Stałego Komitetu
CCBE w Wiedniu, podczas którego
podjęte
zostały
następujące
główne decyzje:

Z Praworządność: przedstawicielstwa zostały
poinformowane o i wyraziły poparcie dla
decyzji Prezydencji o powołaniu Attracta
O’Regan na stanowisko Doradcy CCBE z
zakresu praworządności. Decyzja ta ma
służyć zapewnieniu wsparcia dla wdrożenia
celów wskazanych w Statucie CCBE (art.
III), zwiększenie i wzmocnienie działań
CCBE na rzecz obrony praworządności,
a także zapewnienie monitorowania i
skoordynowanego udziału w pracach i
realizacji priorytetów instytucji i agencji
unijnych oraz stosownych interesariuszy.
Attracta O’Regan to doświadczony ekspert
z obszaru praworządności. Przez ponad
12 lat pełniła funkcję eksperta doradcy dla
zajmujących się kwestiami praworządności
na niwie międzynarodowej organizacji
pozarządowych wysokiego szczebla i
realizowała liczne inicjatywy z zakresu
praworządności.

odpowiedzialność za aplikacje bazujące na
sztucznej inteligencji oraz wpływ sztucznej
inteligencji na wykonywanie zawodu
prawnika.
Z Rezolucja z wyrazami wsparcia dla
francuskich
adwokatur,
samorządów
i
stowarzyszeń
prawniczych:
CCBE
przyjęła rezolucję z wyrazami wsparcia
dla francuskich adwokatur, samorządów i
stowarzyszeń prawniczych w kontekście
realizowanej obecnie we Francji reformy
systemu emerytalnego, która zagraża
ustanowionemu
przez
prawników
autonomicznemu systemowi emerytalnemu
oraz sytuacji grupy niestabilnych finansowo
prawników. W rezolucji wskazano, iż w
krajach członkowskich, w których prawnicy
dysponują
autonomicznym
systemem
emerytalnym, system emerytur działa w
sposób efektywny i zrównoważony a ataki na
niezależne systemy prawnicze są potępiane.
W rezolucji potępiono także konsekwencje
wprowadzonych reform dla dostępu do
prawa i wymiaru sprawiedliwości dla
obywateli w najgorszej sytuacji finansowej.
Rezolucja CCBE jest dostępna tutaj.

Z Prawo karne: Stały Komitet zatwierdził
poradnik dla unijnych praktyków prawa
karnego.
Poradnik
zawiera
przegląd
unijnych przepisów prawa, orzecznictwa
i instrumentów. Podając odniesienia do
stosownych przepisów prawa, orzecznictwa i
innych przydatnych materiałów ma stanowić
pomoc dla praktyków prawa karnego.

Panagiotis Perakis, James MacGuill, Komisarz ds. sprawiedliwości
Didier Reynders i Margarete von Galen

W

ramach konferencji Prezydentów
europejskich,
CCBE
odbyła
krótkie spotkanie z Komisarzem
ds. sprawiedliwości, Didierem
Reyndersem.
Wiceprezydenci
Margarete von Galen, James MacGuill i Panagiotis

PARLAMENT EUROPEJSKI

P

rezydent CCBE został poproszony
o
zabranie
głosu
podczas
zorganizowanego przez Grupę EPL 8
stycznia wysłuchania pt. „Wolne zawody
w Europie – wyzwania przyszłości”. W
imieniu europejskich adwokatów i radców prawnych,
Prezydent przypomniał znaczenie niezależnego
zawodu oraz rolę adwokatów i radców prawnych w
obronie i poszanowaniu praworządności i wartości
demokratycznych w Europie. Prezydent podkreślił,
iż: „Obrona i wzmacnianie niezależności prawników
stanowi obronę i wzmacnianie demokracji w Europie
i na świecie.”

Z Prawo informatyczne: Stały Komitet
zatwierdził analizę CCBE dot. aspektów
prawnych
związanych
ze
sztuczną
inteligencją. W rzeczonym dokumencie
CCBE przedstawia analizę różnych aspektów
prawnych związanych z wykorzystaniem
sztucznej inteligencji w obszarach, które
bezpośrednio
dotyczącą
prawników:
sztuczna inteligencja i Prawa człowieka
(w szczególności prawo do życia, prawo
do rzetelnego procesu sądowego, prawo
do wolności wypowiedzi, prawo do
wolności zgromadzeń i zrzeszania się oraz
prawo do prywatności i ochrony danych),
wykorzystanie sztucznej inteligencji w
sądach, wykorzystanie sztucznej inteligencji
w karnych systemach sprawiedliwości,

W obecności przedstawiciela Komisji Europejskiej,
który przedstawił dwa główne osiągnięcia, gdy
chodzi o ostatnie inicjatywy ustawodawcze: przyjęcie
dyrektywy w sprawie analizy proporcjonalności
oraz komunikat w sprawie zaleceń dotyczących
reformy zawodów regulowanych, ukierunkowany
na promowanie reform, zgodnie z zasadą
proporcjonalności, który przez pewną grupę
zawodów regulowanych (w tym prawników)
postrzegany jest jako ważny w kontekście
ekonomicznym, Prezydent CCBE podkreślił, iż
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Perakis, z Sekretarzem Generalnym Philipem
Buisseretem, zapytali Komisarza o możliwość
zaangażowania adwokatów i radców prawnych
w zainicjowany w tym roku przez Komisję proces
przeglądu stanu praworządności. M. Reynders
wskazał, iż przegląd stanu praworządności rozpoczął
się od spotkania z krajowymi punktami kontaktu i że
pierwszy raport nt. stanu praworządności zostanie
opublikowany we wrześniu. Adwokaci i radcowie
prawni mogą przekazać swoje uwagi w ramach
dwóch etapów: w ramach sieci przedstawicieli
dla Obszaru sprawiedliwości (jeden z czterech
filarów przeglądu) oraz w ramach organizacji
społeczeństwa obywatelskiego podczas większej
debaty po publikacji raportu. M. Reynders poprosił
jednocześnie o zapewnienie wsparcia dla sieci
sędziów i adwokatów i radców prawnych w celu
przybliżenia obywatelom debaty nt. praworządności.
Praworządność jest w zbyt dużym stopniu
rozpatrywana przez elity, podczas gdy powinna
angażować wszystkich. Kolejnymi omówionymi
kwestiami
były
m.in.
ewolucja
gwarancji
proceduralnych i przejrzystość wszczynanych przez
Komisję postepowań dot. naruszeń.

nadmierna liberalizacja usług niekoniecznie jest z
korzyścią dla obywateli i nie oznacza lepszej jakości
po stronie wymiaru sprawiedliwości. Prezydent
argumentował, iż w wielu przypadkach regulacja
jest uzasadniona w celu zapewnienia właściwego
sprawowania wymiaru sprawiedliwości i ochrony
obywateli oraz określonych zasad wykonywania
zawodu służących poszanowaniu interesów
klienta, ochronie tajemnicy zawodowej czy unikaniu
konfliktów interesów. Cytując odniesienie zawarte
w sprawozdaniu Komisji dot. funkcjonowania
jednolitego rynku, podkreślił, iż badanie klientów
nie pozawala na ocenę jakości usług prawniczych
oraz że CCBE ma dużo zastrzeżeń do podejścia
przyjętego przez Komisję po publikacji analizy nt.
pomiaru jakości usług prawnych w Polsce w sytuacji
gdy kraj ten doświadcza poważnych problemów z
poszanowaniem praworządności.
Chcąc zakończyć swoją wypowiedź nutą
optymizmu, Prezydent stwierdził, iż gdy chodzi o
wyzwania, przed którymi stoją dzisiaj prawnicy,
to w sytuacji pojawiania się narzędzi i rozwiązań
technologicznych w obszarze usług prawnych,
jest przekonany, że o ile technologia może pomóc
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uzyskać pewien poziom skuteczności i efektywności,
to nie może ona jednak zastąpić prawnika a
jego usługi wymagają „intelektu, podejmowania
decyzji, rozwiązań wybiegających w przyszłość,
a nade wszystko kreatywności”. Prezydent dodał,
iż „Każda technologia musi być wprowadzana do
systemu usług prawnych w rzetelny sposób i pod
nadzorem ze strony adwokatów/ radców prawnych”
– w celu przysłużenia się obecnie obywatelom i
ograniczenia różnych rodzajów ryzyka; podobny cel
ma rozpoczynająca się obecnie debata w Komisji
Europejskiej nt. wprowadzenia ram prawnych dla
korzystania ze sztucznej inteligencji.

Przed wysłuchaniem Prezydent CCBE i I
Wiceprezydent Margarete von Galen mieli możliwość
wymiany poglądów z dwoma współorganizatorami,
europosłami Andreas Schwab (KRWiOK) i Axel
Voss (KP), nt. obecnych problemów prawników,
zwłaszcza gdy chodzi o stałe ataki na niezależność
prawników i zasady służące ochronie poufności
relacji pomiędzy prawnikiem a klientem.

PRAWA CZŁOWIEKA

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA

Z

okazji inauguracji kolejnego roku
pracy przez Europejski Trybunał Praw
Człowieka w 2020 roku, 31 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Stałej Delegacji CCBE do
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
(PD Stras) Piers Gardner oraz Przewodniczący
Grupy roboczej CCBE ds. europejskiej konwencji
Laurent Pettiti wzięli udział w Seminarium dot.
wymiaru sprawiedliwości: „Europejska Konwencja
Praw Człowieka: żywy 70-letni instrument”.

Linos-Alexandre Sicilianos, Prezes Sądu, i
Prezes Sądu Najwyższego Clarke zwrócili się do
przedstawicieli sądów najwyższych z czterdziestu
siedmiu krajów członkowskich Rady Europy, a
także lokalnych, krajowych i międzynarodowych
organów władzy oraz licznie zebranych wybitnych
przedstawicieli europejskich kręgów sądowych.
Dokument wyjściowy nt. Seminarium jest dostępny
tutaj.

SĄDY UE

Z tej okazji przedstawiciele CCBE oraz innych
adwokatur,
stowarzyszeń
i
samorządów
prawniczych zgromadzili się przed ambasadą
pakistańską w Brukseli, aby okazać wsparcie
prawnikom pakistańskim. Podobne zgromadzenia
miały miejsce w innych krajach na całym świecie.
Zgromadzenie w Brukseli okazało się szansą na
przekazanie ambasadzie podpisanej przez liczne
organizacje petycji, w której zażądano m.in. podjęcia
działań w celu zapewnienia swobody wykonywania
zawodu przez prawników, w bezpieczny sposób i
bez narażania się na ryzyko ataku odwetowego czy
innego ataku, stosownie do zapisów Podstawowych
Zasad ONZ dot. roli prawników.

Z Dzień Zagrożonego Prawnika w 2020 r.:
24 stycznia 2020 roku obchodziliśmy dziesiąty Dzień
Zagrożonego Prawnika, który w tym roku poświęcony
był sytuacji prawników w Pakistanie. Dzień
Zagrożonego Prawnika, który ustanowiono w 2010
roku, jest współorganizowany przez Europejskie
Demokratyczne Stowarzyszenie Prawników (ang.
AED-EDLA), Europejskie Stowarzyszenie Prawników
na rzecz Demokracji (ang. ELDH) oraz Fundację
„The Day of Endangered Lawyer”.

6

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.
Więcej informacji w Raporcie nt. sytuacji prawników
w Pakistanie.

W

dniu 27 stycznia 2020 r. odbyły
się spotkania CCBE z członkami
Trybunału Sprawiedliwości, Sądu
UE i Trybunału Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(Trybunału EFTA). Spotkania te stanowią dalszy ciąg
trwającej od wielu już lat udanej wymiany informacji
pomiędzy CCBE, Trybunałem Sprawiedliwości,
Sądem UE i Trybunałem EFTA. CCBE podzieliło się
swoją opinią na temat wielu kwestii, które są ważne
dla praktyków prawa przed Sądami UE oraz kwestii
dot. dostępu do wymiaru sprawiedliwości przed
Sądami UE.

© G. Fessy @ TSUE

AGENCJA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

W

dniu
21
lutego
2020
r.,
przedstawiciele
Komitetu
ds.
Prawa
Karnego
Prezydencji
CCBE,
Komitetu
ds.
Prawa
Informatycznego,
Komitetu
ds. Prawa Spółek i Grupy roboczej ds. nadzoru
spotkali się z przedstawicielami Agencji Praw
Podstawowych UE. Spotkanie było kolejnym z
serii spotkań, które odbyły się latach 2017, 2018 i
2019 i tak jak poprzednio miało miejsce w siedzibie
Agencji Praw Podstawowych UE w Wiedniu. Tak
jak poprzednie i to spotkanie okazało się okazją do
bardzo pozytywnych rozmów i otwartej wymiany
myśli na wiele różnych tematów, w tym z zakresu
prawa karnego, współpracy sądowej w sprawach
karnych, sztucznej inteligencji czy stosowania przez
prawników zapisów Karty Praw Podstawowych.
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WIADOMOŚCI Z EUROPY

SZTUCZNA INTELIGENCJA/ OCHRONA DANYCH

Z Konferencja
zamykająca
projekt
EVIDENCE2e-CODEX/EXEC 21 i 22 stycznia
w Brukseli

W

dniach 21 i 22 stycznia tego
roku odbyła się konferencja
zamykająca projekt EVIDENCE2eCODEX pt. Cyfrowa współpraca
transgraniczna
wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych. Konferencja
stanowiła zwieńczenie trwających dwa lata prac
projektowych, których celem było opracowanie
aktu
prawnego
umożliwiającego
wymianę
elektronicznego
materiału
dowodowego
za
pomocą infrastruktury e-CODEX w odniesieniu
do procedur świadczenia wzajemnej pomocy
prawnej i stosowania europejskiego nakazu
dochodzeniowego.
Konferencja
zgromadziła
przedstawicieli 24 państw członkowskich, Rady
Unii Europejskiej, Interpolu, Europolu, EUROJUST,
Europejskiej sieci sądowniczej, Europejskiej
sieci szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości
(EJTN) , EIOD i innych organów unijnych, a także
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego,
akademików,
organizacji
szkoleniowych
i
zawodowych, w tym CCBE.
Przewodniczący Komitetu CCBE ds. Prawa
Informatycznego Jiří Novák przedstawił prezentację
nt. sposobów wnioskowania przez adwokatów
i radców prawnych o udostępnienie e-materiału
dowodowego oraz jego pozyskiwania w imieniu
klientów zgodnie z procedurami stosowania
europejskiego
nakazu
dochodzeniowego
i

Z CCBE jest bardzo zaniepokojona faktem
przechwytywania informacji wymienianych
przez pana Assange z prawnikami

W

piśmie skierowanym do rządu
Zjednoczonego
Królestwa
24
lutego 2020 roku CCBE wyraziła
duże
zaniepokojenie
faktem
bezprawnego
nagrywania
komunikacji pana Assange z prawnikami. CCBE
zwróciła uwagę na istotne dowody wskazujące,
iż będąc rezydentem ambasady Ekwadoru,
pan Assange podlegał stałej obserwacji z
wykorzystaniem bezprawnie i po kryjomu
zainstalowanego monitoringu wizyjnego oraz
mikrofonów. Rejestrowane były rozmowy pana
Assange z prawnikami, co stanowi naruszenie
praw pana Assange do zachowania poufności
przekazywanych informacji i rozmów z nim
prowadzonych. Każde bezpośrednie i pośrednie
wykorzystanie takiego materiału w trakcie procesu
sądowego skutkuje poważnym naruszeniem prawa
do rzetelnego procesu sądowego.

świadczenia wzajemnej pomocy prawnej oraz
problemów z tym związanych. Simone Cuomo,
Starszy Radca Prawny CCBE, przewodniczył sesji
pt. „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych w
cyberprzestrzeni – czy prawnicy są na to gotowi?”
i otworzył dyskusję na ten temat, prezentując
różnorodne wyzwania napotykane przez prawników
w obszarze cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości
w sprawach karnych. Następnie Przewodniczący
Grupy roboczej CCBE ds. nadzoru, Iain Mitchell QC,
przedstawił potrzeby szkoleniowe prawników z
zakresu pozyskiwania, wymiany i analizy e-materiału
dowodowego oraz wyzwania napotykane przez
prawników w kontekście nowych przepisów prawa
dot. pozyskiwania e-materiału dowodowego, np.
wniosku UE dot. europejskiego nakazu wydania
dowodów dotyczącego elektronicznego materiału
dowodowego w sprawach karnych i europejskiego
nakazu zabezpieczenia dowodów dotyczącego
elektronicznego materiału dowodowego w sprawach
karnych. Podkreślił potrzebę zapewnienia poufności
informacji wymienianych pomiędzy adwokatem/
radcą prawnym i klientem w procedurze ułatwiającej
dostęp do e-materiału dowodowego. Innym
ważnym aspektem wymagającym zabezpieczenia
jest równość stron postępowania, czyli oskarżenia
i obrony; wymaga to zapewnienia nie tylko równego
dostępu do e-materiału dowodowego, ale także
takiego samego poziomu wiedzy wśród prawników
z zakresu pozyskiwania, wymiany i analizy tego
materiału.

W

dniu 29 stycznia 2020 r. Komisja Europejska przyjęła program roboczy na rok 2020, którego podstawowym celem
jest właściwe zrozumienie szans wynikających ze zmian klimatu i cyfryzacji. W tym zakresie Komisja podkreśliła
swoje zobowiązanie do realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i zwiększenia możliwości europejskich obywateli
i przedsiębiorstw w zakresie transformacji cyfrowej:

Komisja zainicjuje także Konferencję w sprawie przyszłości Europy – zaplanowaną na okres dwóch lat debatę,
której celem będzie opracowanie nowych umów i/lub zmian do traktatów dot. przyszłości demokracji europejskiej.

Brexit

P

o ponad trzech latach od referendum Zjednoczone Królestwo oficjalnie opuściło Unię Europejską 31 stycznia tego roku.
Rozpoczyna się okres przejściowy, podczas którego przepisy prawa UE będą dalej obowiązywały w Zjednoczonym
Królestwie i który potrwa do 31 grudnia bieżącego roku. Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo mają nadzieję,
że w tym krótkim czasie uda im się wypracować porozumienie dot. przyszłej współpracy. Zjednoczone Królestwo
dąży obecnie do zawarcia umowy w stylu kanadyjskiej umowy o wolnym handlu. Skutkiem wyjścia jest nowy podział
miejsc w Parlamencie Europejskim. 27 z 73 miejsc Zjednoczonego Królestwa zostało rzeczywiście redystrybuowanych pomiędzy
państwami członkowskimi w oparciu o zmiany demograficzne.

Wszystkie prezentacje z konferencji dostępne są
tutaj.

W tym kontekście CCBE wysłało pismo do rządu
Zjednoczonego Królestwa w związku z toczącym
się postępowaniem przeciw panu Assange przed
sądami Zjednoczonego Królestwa o ekstradycję
do Stanów Zjednoczonych. CCBE wzywa rząd
Zjednoczonego Królestwa, aby w sytuacji ekstradycji
pana Assange uzyskane zostały zapewnienia od
Stanów Zjednoczonych, że materiał pozyskany w
toku bezprawnego nagrywania wymienianych przez
pana Assange z prawnikami informacji objętych
tajemnicą zawodową nie zostanie w żaden sposób
wykorzystany. CCBE zwraca przede wszystkim
uwagę na Rekomendacje dotyczące zachowania
poufności w relacjach z klientem w kontekście
działań w dziedzinie nadzoru, które przewidują
pewne standardy, które powinny być stosowane
w celu zapewnienia, że prawa podstawowe z
zakresu zasady tajemnicy zawodowej i tajemnicy
adwokackiej/radcowskiej nie są naruszane poprzez
działania podejmowane przez państwo, obejmujące
kontrolę komunikacji i dostęp do danych prawników
do celów nadzoru i egzekwowania przepisów prawa.
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Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

W

dniu 18 grudnia 2019 r. Emily O’Reilly została ponownie wybrana na Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
Przy 320 głosach oddanych za jej kandydaturą, taki silny mandat pozwoli jej kontynuować postępowania
dotyczące skarg przeciwko organom unijnym przez okres kolejnych pięciu lat. Głosowanie miało miejsce po
publicznym wysłuchaniu, w trakcie którego europosłowie zadawali pytania kandydatom nt. kluczowych zasad
dotyczących stanowiska Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich takich jak bezstronność, widoczność i

przejrzystość.

Orzecznictwo europejskie

W

opublikowanym 4 lutego 2020 r. wyroku Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawiła
wyjaśnienie nt. wymogu zachowania niezależności przez adwokata/ radcę prawnego w Sądzie. Izba stwierdziła,
iż kontrakt o nauczanie zawarty przez stronę z prawnikiem nie narusza wymogu zachowania niezależności
przedstawiciela prawnego przez sądami UE.
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Prawnicy europejscy na Lesbos (ELIL)

W

Konkurs dla młodych prawników

ostatnich miesiącach sytuacja w ośrodku dla uchodźców i migrantów Moria na Lesbos uległa znaczącemu
pogorszeniu. Przebywa w nim w niezwykle trudnych warunkach ok. 18 000 migrantów, podczas gdy obóz był
przygotowywany na ok. 3 000 osób. Liczba przybywających znowu rośnie; wzrasta też liczba dzieci bez opieki.

ELIL jest w trakcie nawiązywania współpracy z potencjalną trzecią stroną, poza CCBE i DAV (niemieckie
stowarzyszenie prawników): Conseil National des Barreaux (CNB – francuskie stowarzyszenie prawników). CNB
potwierdziło już hojna wpłatę w kwocie 100 000 euro. Podczas posiedzenia Stałego Komitetu CCBE 20 lutego tego roku Prezydent
CNB Pan Féral-Schuhl poinformował, że wkład CNB nie ograniczy się tylko do przekazania ELIL 100 000 euro. CNB utworzyło
także fundusz celowy, aby móc gromadzić wpłaty przekazywane przez klientów i kancelarie prawne i powołać wysoki komitet
ds. migracji, który zajmowałby się przekazywaniem środków na działania związane z wysyłaniem adwokatów i radców prawnych,
którzy będą świadczyli uchodźcom obsługę prawną.

W

dniach 13-14 lutego tego roku Akademia Prawa Europejskiego gościła po raz drugi uczestników Konkursu dla
młodych prawników. Konkurs jest realizowany w porozumieniu z CCBE i Izbą Adwokacką w Warszawie.

Konkurs jest współfinansowany ze środków
programu „Sprawiedliwość” Unii Europejskiej
na lata 2014-2020. Jego celem jest 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 nowe podejście do obszarów ich
wspólnych zainteresowań.

Więcej informacji na temat działalności ELIL jest dostępnych na stronie: https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/
Można także śledzić nowe konto ELIL na twitterze: https://twitter.com/ELIL_Greece
Wpłaty można dokonać poprzez poniższy link https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/donate.

Orzecznictwo ETPC
„Wypychanie” migrantów: Europejski Trybunał Praw Człowieka zmienia stanowisko:
13 lutego 2020 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka unieważnił swoją uprzednią decyzję w sprawie N.D. and N.T. przeciw Hiszpanii
(wnioski nr 8675/15 i 8697/15) stwierdzając, iż odsyłając do Maroka migrantów, którzy próbowali przejść przez ogrodzenie
enklawy Melilla, bez podejmowania indywidualnych decyzji w tym zakresie, Hiszpania nie naruszyła zapisów Konwencji. Więcej
informacji pod linkiem.

Tegoroczny konkurs obsługiwał odpowiednio dobrany panel jurorski, który gwarantował rozsądny kompromis pomiędzy wiedzą
ekspercką i specjalizacją prawniczą. CCBE reprezentował Przewodniczący Komitetu ds. Prawa Spółek Antigoni Alexandropoulou,
który podkreślił, iż „Konkurs stanowi bardzo dobrą szansę dla młodych prawników na poznanie nowych kolegów i koleżanek z
innych jurysdykcji, wymianę poglądów na temat różnych praktyk krajowych i networking. Mogą oni ponadto sprawdzić swoje
umiejętności adwokackie i negocjacyjne oraz nauczyć się praktycznego wykorzystania posiadanych umiejętności i wiedzy
teoretycznej. Na pewno jest to bardzo ciekawe i wartościowe doświadczenie dla młodych prawników.”
W zwycięskiej drużynie było 3 młodych prawników: Olivia Vansteelant z Belgii, Anu Vuori z Finlandii i Ognyan Yankov z Bułgarii.
Kolejna edycja konkursu odbędzie się 4-5 lutego 2021 r. (zapisy rozpoczną się w kwietniu tego roku poprzez stronę https://
younglawyerscontest.eu/).

Rada Europy

Zwycięska drużyna

Praworządność w Polsce:

W
W

Wybrano 31 zawodników z 17 krajów i podzielono ich na
międzynarodowe zespoły. Pierwszym zadaniem było przesłanie
The winning team
pisemnego sprawozdania. Następnie uczestnicy wzięli udział
w negocjacjach z zakresu prawa spółek i w inscenizacji rozprawy sądowej z zakresu prawa karnego.

dniu 16 stycznia 2020 r. Komisja Wenecka przy Radzie Europy opublikowała stanowisko nt. zmian w przepisach
prawa dot. wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Komisja podkreśliła, iż ostatnia reforma narusza niezależność
sądów. Zmiany skutkują ograniczeniem wolności wypowiedzi i stowarzyszenia się sędziów i uniemożliwiają
polskim sądom analizę innych sądów krajowych pod kątem ich „niezależności i bezstronności” na mocy
przepisów unijnych. Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Prześladowanie kazachskiej prawniczki Botagoz Jardemalie:

dniu 31 stycznia tego roku Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy opublikowało deklarację dot. prześladowania
społeczeństwa obywatelskiego w Kazachstanie. W deklaracji członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy podzielili obawy Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE dotyczące nękania
i prześladowania Botagoz Jardemalie – prawniczki specjalizującej się w prawach człowieka i uchodźczyni
politycznej przebywającej na terenie Belgii – stwierdzając, iż nadużycia Interpolu, ekstradycja oraz wspólne
instrumenty zastosowane w celu uciszenia Pani Jardemalie są nie do przyjęcia. Chodzi tu bezpośrednio o pismo wysłane przez
CCBE 7 listopada 2019 r., w którym CCBE domaga się zaprzestania wszelkich form agresji, zastraszania czy nękania prawniczki
Botagoz Jardemalie.
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Szkolenie prawników z przepisów prawa europejskiego w obszarze migracji i azylu (TRALIM 2)

P

rojekt TRALIM 2 Europejskiej Fundacji Prawników wchodzi w końcową fazę – organizowane są krótkie wizyty w
centrach pobytowych w Grecji, we Włoszech i w Hiszpanii. Do tej pory w seminariach TRALIM i TRAUMA wzięło udział
ponad 500 prawników z 6 krajów. Były to szkolenia z zakresu kluczowych obszarów prawa migracyjnego i ochrony
pozostawionych bez opieki dzieci.

Wizyty w centrach pobytowych w krajach południowych, które stanowią punkty wjazdu do Europy dla migrantów i osób
wnioskujących o azyl to dodatkowe działania realizowane w ramach projektu TRALIM 2. Ich celem jest umożliwienie prawnikom
z państw członkowskich UE zgromadzenie doświadczenia z tzw. pierwszej ręki, gdy chodzi o funkcjonowanie systemu azylowego
w Grecji, we Włoszech i Hiszpanii – w jaki sposób prawnicy
obsługują uchodźców i osoby wnioskujące o azyl oraz w
jakie warunki panują w centrach pobytowych.
Pierwszą wizytę zaplanowano na 18-20 marca 2020 r.
w Atenach. Wezmą w niej udział prawnicy z Hiszpanii,
Włoch, Irlandii, Polski i Francji. Jej uczestnicy wysłuchają
wykładu na temat greckiego systemu azylowego w siedzibie
Stowarzyszenia Prawników w Atenach, odwiedzą centrum
pobytowe Eleonas, odbędą spotkania z prawnikami
specjalizującymi się w prawach człowieka, którzy pracują dla
organizacji pozarządowych na polu migracji, a także udadzą
się z wizytą do greckiego Ministerstwa ds. Migracji i Azylu,
gdzie będą mieli możliwość spotkania się i porozmawiania
z Wiceministrem.
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DZIAŁALNOŚĆ ADWOKATUR, SAMORZĄDÓW I
STOWARZYSZEŃ PRAWNICZYCH

W

Belgia

W

Doroczne przyjęcie zimowe

dniu 4 lutego 2020 r. na dorocznym
zimowym przyjęciu spotkały się
pracujące w Brukseli delegacje
adwokatur
i
samorządów
prawniczych z Austrii, Belgii i
Luksemburga oraz z Niemiec i Zjednoczonego
Królestwa. Spotkanie było okazją do wysłuchania

Komisarza
ds.
sprawiedliwości,
Didiera
Reyndersa, którego zaproszono do wygłoszenia
odczytu. Komisarz Reynders mówił o znaczeniu
praworządności oraz o tym, w jaki sposób Roczne
sprawozdanie nt. praworządności może przyczynić
się do wczesnego wykrywania problemów z
praworządnością w państwach członkowskich.

Ustawą z dnia 4 maja 1984 r.
zmieniającą Kodeks sądowy powołane zostały dwie
izby adwokackie w dystrykcie Brukseli.
Po trzydziestu pięciu latach brukselscy adwokaci
i radcowie prawni mogą cieszyć się harmonijną
współpracą ze swoimi kolegami i koleżankami;
wszyscy należą do tego samego samorządu, który
niektórzy z nich nazywają nawet „Samorządem
brukselskim”.

Austria

W

izyta królewska: Jego Królewska
Mość, Król Belgów spotkał się z
przedstawicielami izb adwokackich
w Brukseli.

dniach 20-22 lutego 2020 r.
prezydenci wszystkich europejskich
adwokatur,
stowarzyszeń
i
samorządów prawniczych oraz
międzynarodowych
organizacji
adwokatów i radców prawnych po raz czterdziesty
ósmy spotkali się w Wiedniu w ramach tzw.
„Konferencji prezydentów europejskich”. W tym
roku tematem przewodnim była „Demokracja i
praworządność – utrzymujemy presję.” Wśród
mówców byli między innymi: Didier Reynders,
Komisarz ds. Sprawiedliwości UE, Alma Zadić,
Minister Sprawiedliwości Austrii i były sędzia
Trybunału Konstytucyjnego w Polsce Mirosław
Wyrzykowski.

Jego Królewska Mość, Król Belgów był tak miły,
że 5 lutego zaszczycił swoją obecnością obchody
35-lecia utworzenia dwóch izb: było to przyjemne
spotkanie
w
ascetycznym
pomieszczeniu
przebieralni adwokatów i radców prawnych!
To w tym magicznym miejscu nawiązane zostały
doskonałe relacje, które istnieją pomiędzy oba
izbami, ich Prezydentami i radami, a także
zainicjowana została stała współpraca pomiędzy
francuskojęzycznymi i holenderskojęzycznymi
adwokatami i radcami prawnymi, zwłaszcza w
trakcie tzw. szkoleń „mieszanych”, pod życzliwym
okiem Pierwszych Prezydentów i Prokuratorów
Generalnych wysokich sądów zasiadających w
Pałacu Sprawiedliwości.
Spotkanie jest dowodem na to, że wszyscy adwokaci
i radcowie prawni wyznają te same wartości, które
stanowią podwaliny ich zawodu i przypomina
nam o sile przyrzeczenia złożonego kiedyś przez
wszystkich flamandzkich i francuskojęzycznych
adwokatów i radców prawnych przed Sądem
Apelacyjnym.
W trakcie tego noworocznego spotkania flamandzkie
Stowarzyszenie Prawników (OVB) zwróciło uwagę
na znaczenie praworządności, prezentując sylwetki
czterech oskarżonych prawników specjalizujących
się w prawach człowieka: Nasrin Sothoudeh (Iran),
Jiang Tianyong (Chiny), Mahienour El-Massry
(Egipt) and Lê Quóc Quân (Wietnam).

Didier Reynders
© Matias Damjanovic – fotoEXPOSE

W dniu 18 lutego flamandzkie Stowarzyszenie
Prawników gościło dużą delegację Komitetu
Sprawiedliwości belgijskiej Izby Reprezentantów
w celu przedstawienia i omówienia kilku ważnych
kwestii mających wpływ na zawody prawnicze.

O

rganizowana
przez
austriackie
Stowarzyszenie prawników (ÖRAK)
Konferencja prezydentów europejskich
stała się przez kolejne dekady ważnym
forum dialogu. W czasach tzw. żelaznej
kurtyny była to bardzo często jedyna możliwość
kontaktu i wymiany informacji przez prawników z obu
stron. Dzisiaj Konferencja prezydentów europejskich
to najważniejsze spotkanie prezydentów adwokatur,
stowarzyszeń i samorządów prawniczych państw
członkowskich i państw sąsiadujących z Unią.

Konferencja prezydentów europejskich w Wiedniu
© Matias Damjanovic – fotoEXPOSE
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W

Estonia
styczniu
i
lutym
estońskie
Stowarzyszenie
Prawników
przeprowadziło sesję egzaminów,
w wyniku której 12 lutego do
stowarzyszenia dołączyli nowi

członkowie: 18 adwokatów i 12 asystentów
adwokatów otrzymało zaświadczenia uprawniające
do wykonywania zawodu podczas uroczystej gali,
która odbyła się w Sądzie Okręgowym w Tallinie.
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Irlandia

Francja

O

#Tydzień wymiaru sprawiedliwości: Irlandzka
adwokatura wraz z kolegami ze Zjednoczonego
Królestwa
zainicjowała
Tydzień
wymiaru
sprawiedliwości. Wydarzenie skierowane do
młodszych prawników ma służyć promowaniu
świadomości z zakresu dostępu do wymiaru
sprawiedliwości i praworządności. Każdy dzień
był poświęcony innej tematyce a uczestników
zachęcano do korzystania z hashtagu #justiceweek.
Odbyły się:

d kilku miesięcy wszystkie izby
francuskie
demonstrowały
swój
sprzeciw
przeciwko
włączeniu
adwokatów i radców prawnych w
powszechny system emerytalny.

Podstawowe pytanie prawników jest całkiem proste:
dlaczego chcemy włączyć autonomiczne systemy
wolnych zawodów w tą oczywiście konieczną
reformę pracowniczych systemów emerytalnych?
Wynik
przeprowadzanej
reformy
wydaje
się katastroficzny, zarówno dla słabszych
ekonomicznie kancelarii prawnych – podwojenie
składek emerytalnych skutkujące utratą przez
dotkniętych prawników ok. półtoramiesięcznego
wynagrodzenia netto, – jak i z punktu widzenia
praw emerytalnych, które nie będą już finansowane
i które w konsekwencji zostaną w pewien sposób
ograniczone.
Rząd francuski do tej pory nie odniósł się do
wniosku prawników o zaprzestanie tych działań,
co ma negatywne skutki dla obywateli. Rząd nie
przedstawił też do tej pory żadnego rozwiązania
dla obaw i uzasadnionego gniewu prawników,
którzy konsekwentnie wzywają do utrzymania ich
autonomicznego systemu.
Profesja prawnicza we Francji nie widziała jeszcze
takiego kryzysu.

Z

Mobilizacja adwokatów i radców prawnych nie traci
na sile, zważywszy na fakt, że czują się oni oszukani
przez reformę.
Daleko idący marazm przenosi się obecnie
także na sędziów, urzędników sądowych i innych
pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Debata pomiędzy szkołami prawa głównego
uniwersytetu nt. „Izba jest przekonana, iż
prawo to zawsze polityka” - temat przewodni:
Obrona demokracji.

Z

Inscenizacja rozprawy sądowej dla lokalnych
dzieci – temat przewodni: Obrona wolności.

Z

Prezentacje wideo na podstawie wywiadów
z osobami pracującymi w wymiarze
sprawiedliwości – tematy przewodnie:
„Ratowanie planety” i „Walka o prawa”.

Z

Prezentacje nt. naszej polityki i inicjatyw
zainteresowania
publicznego,
np.
w
kontekście prawa rodzinnego i pozyskiwania
zasobów sądowych

12 maja odbędzie się dzień wymiaru sprawiedliwości
dla
wszystkich
przedstawicieli
zawodów
prawniczych.

Włochy
Z 2020 – „rok zagrożonego prawnika na
świecie”

C

onsiglio Nazionale Forense (CNF)
zdecydowało się ogłosić rok 2020
„Rokiem zagrożonego prawnika na
świecie”. Tą podjętą jednogłośnie
przez plenum decyzją CNF ponownie
potwierdza swoje zaangażowanie w obronę
swobodnego wykonywania zawodu prawnika oraz
pragnie wesprzeć konkretne inicjatywy w tym
zakresie (np. przez uczestnictwo w wydarzeniach
wspierających zagrożonych prawników, pełnienie
roli międzynarodowych obserwatorów podczas

P

oruszane
tematy
odzwierciedlają
wyzwania wspólne dla obywateli i państw
Europy i spoza Europy. Jesteśmy zdania,
że cały czas należy zwracać uwagę na
znaczenie prawa i sądów w stawianiu
czoła tym wyzwaniom oraz że zadanie to jest ważne
i musi być stale realizowane.
W lutym odbyły się doroczne warsztaty adwokatury
irlandzkiej poświęcone programowi przeglądu
zmian w przepisach prawa (ang. Transition Year
Look into Law Programme). Warsztaty miały na celu
ukazanie w praktyce działania systemu prawnego,
a także umożliwienie zrozumienia pracy adwokatów
i radców prawnych oraz zaangażowania się w
pewne sprawy prawne. W tym roku 100 studentów
poświęciło cały tydzień na wykonywanie zadań
adwokatów i radców prawnych w ramach staży oraz
na uczestniczenie w rozmowach i wizytach, dzięki
którym mogli oni zobaczyć jak adwokatura działa w
praktyce.

procesów prawników czy wizyty prawników
w więzieniach itd.), także w ramach włoskiego
przedstawicielstwa w CCBE i Międzynarodowego
obserwatorium zagrożonych prawników (OIAD).

Niemcy

Z CNF i inauguracja roku sądowego 2020
przez sądy krajowe

W

celu ponownego potwierdzenia
znaczenia współpracy z Sędziami
na rzecz lepszego sprawowania
wymiaru sprawiedliwości Prezydent
CNF Pan Andrea Mascherin zabrał
głos podczas tradycyjnej ceremonii otwarcia Sądu
Kasacyjnego 31 stycznia oraz inauguracji roku
sądowego przez Sąd Arbitrażowy 13 lutego. Przy tej
okazji Prezydent Mascherin zwrócił m.in. uwagę na
znaczenie reformy włoskiej ustawy konstytucyjnej w
pełnym uznaniu roli adwokatów i radców prawnych
w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Prezydent CNF Andrea Mascherin i Szefowa
włoskiego przedstawicielstwa Francesca Sorbi
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W

dniu
24
stycznia
2020
r.
DAV i Amnesty International
zorganizowały koleje wydarzenie
służące
uczczeniu
„Dnia
Zagrożonego
Prawnika».
Przewodniczący Komitetu Praw Człowieka DAV

F

orum prawnicze w Bratysławie 2020 –
w dniach 6 i 7 lutego pod auspicjami
słowackiego samorządu prawniczego
odbyła się ważna międzynarodowa
konferencja uniwersytecka zorganizowana
przez Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie.
Tematem przewodnim konferencji była rola
adwokatów i radców prawnych jako strażników
praworządności. Wszyscy, wywodzący się z
różnych środowisk, mówcy zgodzili się, że adwokaci

Stefan von Raumer omówił z Emmą Sinclair-Webb
(Human Rights Watch) i irańskim prawnikiem
specjalizującym się w prawach człowieka dr Leilą
Alikarami niebezpieczne warunki pracy kolegów z
Turcji i Iranu.

Słowacja

i radcowie prawni nie mogą ustawać w wysiłkach
podejmowanych na rzecz obrony i promocji
stabilnych zasad praworządności i stale muszą
podejmować działania w tym zakresie. Prezydent
CCBE, który był specjalnym gościem konferencji,
wygłosił przemówienie nt. interesu publicznego jako
uzasadnienia dla roli adwokata i radcy prawnego
w społeczeństwie, niezależności i podstawowego
prawa dostępu do adwokata lub radcy prawnego.
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Szwecja

Z Stowarzyszenie
Północnej (LSN)

Z Marketing usług prawnych w mediach
społecznościowych

O

kres zimowy był czasem debaty w
szwedzkich mediach nt. zaufania do
adwokatów i radców prawnych. Debata
została częściowo zainicjowana przez
publikacje prawników w mediach
społecznościowych służące reklamie oferowanych
usług. Aby zapewnić swoim członkom szczegółowe
wskazówki w tym zakresie, 5 grudnia 2019 r.
Rada szwedzkiego Stowarzyszenia Prawników
podjęła decyzję o przyjęciu wytycznych nt.
możliwości wykorzystywania przez adwokatów
i radców prawnych mediów społecznościowych
do reklamowania działalności. Niektóre działania
adwokatów i radców prawnych zostały też objęte
postępowaniem przed Komisją dyscyplinarną
Stowarzyszenia, która wydała swoje decyzje 23
stycznia 2020 r. Konkretne sprawy można znaleźć
na stronie szwedzkiego Stowarzyszenia Prawników.

Irlandii

Z Ankieta wśród członków
Konferencja 4 jurysdykcji LSNI
Szwedzkie Stowarzyszenie Prawników roześle
swoim członkom i sympatykom ankietę w celu
uzyskania informacji o ich opinii nt. zawodów
prawniczych w Szwecji i priorytetów, na których
Stowarzyszenie powinno się koncentrować w swojej
działalności. Celem analizy jest zebranie cennych
informacji, które Stowarzyszenie wykorzysta do
realizacji strategicznych działań w przyszłości.

Zjednoczone Królestwo

„Od piątku 31 stycznia do niedzieli 2 lutego br.
członkowie sztabu prezydenta Stowarzyszenia
Prawników Irlandii Północnej, członkowie Rady
i pracownicy brali udział w Konferencji czterech
jurysdykcji nt. prawa rodzinnego w Maladze.
Tematem konferencji było „25 lat prawa rodzinnego”.
W programie znalazły się sesje poświęcone
drażliwym kwestiom, z którymi stykają się dzisiaj
praktycy prawa dot. dzieci oraz zabezpieczeniom
finansowym. Były one prowadzone przez uznanych
międzynarodowych sędziów i praktyków prawa z
różnych jurysdykcji.”

Konferencja 4 jurysdykcji LSNI

Z Szkocka Adwokatura, Szkocja
Szkocja w Europie po Brexicie

Stowarzyszenie Prawników Irlandii Północnej
podczas przyjęcia we wspólnym biurze w Brukseli
Prezydent Stowarzyszenia Prawników Irlandii
Północnej Rowan White, Prezes David Lavery
i Szef ds. Polityki dr Frank Geddis dołączyli
do kolegów i koleżanek z różnych jurysdykcji
europejskich podczas specjalnego przyjęcia
zorganizowanego we wspólnym brukselskim biurze
stowarzyszeń prawników w Belgii. Uczestnicy
spotkania mieli możliwość wysłuchania Didiera
Reyndersa, Komisarza ds. sprawiedliwości UE,
który wypowiedział się na tematy praworządności
w Europie. W trakcie przyjęcia Prezydent skorzystał
z okazji i pogratulował Victorii Kinkaid stażu we
wspólnym biurze stowarzyszeń prawników w
Brukseli. Victoria odbywa praktykę w kancelarii
Fisher and Fisher.

Adwokatura wybrała Roddy’ego Dunlopa, QC,
na swojego Wicedziekana. Zastąpi on na tym
stanowisku Angelę Grahame, QC, która złożyła
rezygnację po spędzeniu 3,5 roku na stanowisku.
W piątek 20 marca Adwokatura organizuje ważne
seminarium poświęcone miejscu Szkocji w Europie
po Brexicie. Głównym tematem będzie kwestia czy
i jeżeli tak, to na jakich warunkach Szkocja mogłaby
stać się niezależnym członkiem UE. Informacje
szczegółowe na stronie.
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LSNI podczas dorocznego przyjęcia w Brukseli

Roddy Dunlop, Szkocka Adwokatura
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Prawników
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA

MARCA 2020 R.
Okrągły stół CCBE nt. aspektów wykonywania wyroków ETPC przez
sądy krajowe w Brukseli – ODWOŁANY
26-27 MARCA 2020 R.
Posiedzenia Komitetów i Stałego Komitetu w Brukseli – ODWOŁANE
17-18 KWIETNIA 2020 R.
Konferencja wiosenna ECBA w Rzymie
14-15 MAJA 2020 R.
Posiedzenie Komitetów i Sesja plenarna w Trogirze
25-26 CZERWCA 2020 R.
Posiedzenia Komitetów i Stałego Komitetu w Brukseli
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