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TEMAT WYDANIA:
Wpływ COVID-19 na 
Wymiar sprawiedliwości



TEMAT WYDANIA:

Pandemia COVID-19 ma istotny 
wpływ na funkcjonowanie Wymiaru 
sprawiedliwości w Europie, na prawników 
europejskich oraz na Dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości.

CCBE podjęła kilka inicjatyw, których celem było 
zwrócenie uwagi instytucji unijnych na skutki 
kryzysu wywołanego przez epidemię COVID-19 dla 
wymiaru sprawiedliwości oraz wystąpiła o wsparcie 
dla sektora sprawiedliwości (zob. poniżej).

CCBE przeprowadziła także badanie sytuacji 
w poszczególnych krajach, bazując na 
informacjach przekazanych przez poszczególne 
przedstawicielstwa krajowe, tj. 

 Z przegląd działań podejmowanych w 
odpowiedzi na wyzwania związane z 
COVID-19

 Z przegląd strategii wyjścia
 Z przegląd ograniczeń nałożonych na sądy 

krajowe

Wszystkie te informacje są dostępne na nowej stronie CCBE, poświęconej wpływowi pandemii. Na stronie 
zgromadzone zostały zarówno informacje ze świata, jak i te dotyczące Europy czy poszczególnych krajów. 
Więcej informacji na stronie CCBE: https://www.ccbe.eu/actions/covid-19/

Nowa Grupa robocza CCBE  
„Dostęp do wymiaru sprawiedliwości - wyzwania 

obecnych czasów i nowoczesne rozwiązania”

W niektórych krajach środki takie 
jak przymusowa izolacja czy 
wymóg pozostania w domu (ang. 
lockdown) przyniosły pewne 
zmiany w prowadzeniu rozpraw 

metodą tradycyjną oraz w podejściu stosowanym 
do angażowania adwokatów i radców prawnych 
podczas posiedzeń. Niektóre z tych zmian napawają 
nas niepokojem, podczas gdy inne postrzegamy 
jako ciekawe szanse. Stąd w maju Prezydencja 
CCBE podjęła decyzję o powołaniu nowej Grupy 
roboczej CCBE „Dostęp do wymiaru sprawiedliwości 
- wyzwania obecnych czasów i nowoczesne 
rozwiązania”, której zadaniem jest omówienie 
zaistniałej sytuacji i przygotowanie prognozy 
skutków kryzysu COVID-19 dla adwokatów i radców 
prawnych oraz dla całego wymiaru sprawiedliwości. 
Podczas swojego pierwszego spotkania 22 maja 
tego roku Grupa robocza zidentyfikowała pilne 
kwestie oraz długofalowe zagadnienia wymagające 
jej uwagi. Te pierwsze (postępowania sądowe, zatory 
w sądach, definicja „kluczowych pracowników”, 
pomoc prawna z urzędu, podatek VAT i potencjalna 
pomoc finansowa dla adwokatów i radców 
prawnych oraz ich kancelarii) zostały określone 
jako kwestie, do których CCBE musi odnieść się 
jak najszybciej. Kwestionariusz z pytaniami nt. tych 
zagadnień już został przesłany do poszczególnych 

krajów. Uzyskane w wyniku ankiety odpowiedzi 
posłużą CCBE do opracowania jej stanowiska w tym 
temacie. 

Natomiast dla długofalowych zagadnień, a w 
szczególności dla kwestii w jaki sposób prawnicy 
i wymiar sprawiedliwości powinni zaadaptować 
się do sytuacji i lepiej przygotować się na 
przyszłość konieczne jest pozyskanie informacji 
od poszczególnych komitetów CCBE. Kwestie te 
zostaną omówione przez Grupę w późniejszym 
terminie.  
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https://www.ccbe.eu/actions/covid-19/


Wprowadzone w kilku krajach środki 
w postaci wymogu zachowania 
dystansu społecznego i izolacji 
już odbiły się na dostępie osób 
fizycznych i prawnych do wymiaru 

sprawiedliwości oraz na ich prawie do uzyskania 
decyzji dla swoich spraw bez zbytniej zwłoki. Ponadto, 
skutkujące zatorami odwoływanie i przesuwanie 
spraw na późniejsze terminy będzie kreowało 
dodatkowe problemy. W ostatecznym rozrachunku 
skutki gospodarcze kryzysu COVID-19 przełożą się 
na znaczący wzrost zapotrzebowania na pomoc 
prawną z urzędu. Dlatego CCBE przegłosowała 
stanowisko, w którym domaga się pilnej i całkowitej 
reaktywacji Wymiaru sprawiedliwości, oczywiście 
z zachowaniem wymaganych środków ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa. 

CCBE wzywa do inwestycji w Wymiar sprawiedliwości 
i do określenia zasobów koniecznych do obsłużenia 
coraz to większych zatorów w sądach oraz 
rosnącego zapotrzebowania na decyzje sądowe. 
Na koniec CCBE wzywa instytucje europejskie i 
państwa członkowskie do zapewnienia wsparcia 
finansowego tym prawnikom, którzy zostali 
szczególnie dotknięci przez kryzys. 

Stanowisko CCBE nt. reaktywacji 
wymiaru sprawiedliwości w Europie 

W reakcji na zagrożenia, jakie 
przyniosła pandemia COVID-19 
wiele krajów wprowadziło – co 
jest zrozumiałe – nadzwyczajne 
środki i przepisy prawa, mające 

służyć ograniczeniu ryzyka masowych zakażeń oraz 
zapewnieniu służbom medycznym możliwości opieki 
nad osobami zakażonymi czy ograniczeniu skutków 
gospodarczych kryzysu. W przyjętym 15 maja 
stanowisku CCBE wyraziła swoje zaniepokojenie 
w odniesieniu do tych środków w świetle braku de 
facto jakiegokolwiek monitorowania ich stosowania 
ze strony Parlamentu czy kontroli ze strony 

organów sądowych. Stąd CCBE wzywa państwa 
członkowskie, aby nie nadużywały przepisów dot. 
nadzwyczajnych środków czy specjalnych uprawnień 
przyznanych władzy wykonawczej.  CCBE domaga 
się wprowadzenia zapisów ograniczających czas 
stosowania tych środków oraz przepisów prawa 
przewidzianych w konstytucjach i podstawowych 
ustawach większości krajów europejskich. 
Reaktywacja Wymiaru sprawiedliwości w państwach 
członkowskich przyczyni się także do zwiększenia 
kontroli środków wprowadzanych w ramach tych 
reżimów przez organy sądowe. 

Stanowisko CCBE nt. ryzyka 
systemowego dla praworządności w 

czasie pandemii
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https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_AtJ_20200515_CCBE-Statement-for-the-reactivation-of-Justice-in-Europe.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_AtJ_20200515_CCBE-Statement-for-the-reactivation-of-Justice-in-Europe.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_RoL_20200515_CCBE-Statement-about-systemic-risks-for-the-Rule-of-Law-in-times-of-the-pandemic.pdf


W opublikowanym 4 czerwca 
wywiadzie wideo Didier Reynders, 
Komisarz UE ds. sprawiedliwości, 
przekazuje prawnikom europejskim 
informację na temat wpływu 

COVID-19 na Wymiar sprawiedliwości oraz działań 
podejmowanych przez Komisję Europejską w celu 
promowania jego skutecznego funkcjonowania.

Film jest dostępny tutaj. 

Wywiad CCBE z Didierem Reynders, 
komisarzem UE ds. sprawiedliwości 

W przyjętym 15 maja stanowisku 
w sprawie aplikacji śledzących 
kontakty w walce z COVID-19, CCBE 
wyraziła swoje zaniepokojenie 
i przedstawiła kilka zasad, 

które powinny być przestrzegane w sytuacji 

wykorzystywania przez rządy i instytucje prywatne 
aplikacji śledzących kontakty w ramach szerszych 
programów ograniczania rozprzestrzeniania się 
infekcji i kontrolowania pandemii COVID-19.

CCBE uznaje imperatyw rządów krajowych do 
ochrony zdrowia obywateli i pilnego ograniczenia 
rozprzestrzeniającej się infekcji COVID-19. Zauważa, 
że rządy krajowe w całej Europie wprowadzają 
lub proponują wprowadzenie aplikacji śledzących 
kontakty jako środka służącego temu celowi, ale 
zauważa także, że zastosowanie takich aplikacji 
prawdopodobnie stanowić będzie naruszenie 
praw podstawowych, w tym prawa do prywatności 
czy prawa do ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych. Takie naruszenia można 
zaakceptować tylko wtedy, gdy sankcjonuje je 
zasada proporcjonalności.

Stanowisko CCBE w sprawie aplikacji do śledzenia 
kontaktów międzyludzkich w walce z COVID-19 
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https://www.youtube.com/watch?v=oo3KiHhYtxA&feature=youtu.be
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_SVL_20200515_CCBE-Statement-on-COVID-19-contact-tracing-apps.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_SVL_20200515_CCBE-Statement-on-COVID-19-contact-tracing-apps.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2020/EN_SVL_20200515_CCBE-Statement-on-COVID-19-contact-tracing-apps.pdf


Tegoroczna, zaplanowana na 25 
października, edycja Europejskiego 
Dnia Prawnika będzie koncentrowała 
się na zagadnieniu: „Ciągłość wymiaru 
sprawiedliwości i poszanowanie 

praw człowieka w czasie pandemii". Działania 
podejmowane w ramach walki z pandemią mają 
wpływ na dostęp do wymiaru sprawiedliwości, 
usługi prawne, adwokatów i radców prawnych 
a także, bardziej ogólnie – na prawa człowieka. 
W przyszłości taki kryzys może się powtórzyć. 
Europejski Dzień Prawnika 2020 będzie stanowił 
szansę pokazania różnych wyzwań, którym 
zmuszeni jesteśmy stawić czoła w czasie pandemii. 
Są to np. cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości, 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości, gwarancje 
proceduralne, czy kwestie dotyczące nadzoru.  

Europejski Dzień Prawnika 2020

Ze względu na pandemię COVID-19 
15 maja CCBE zorganizowała po 
raz pierwszy posiedzenie Stałego 
Komitetu w formie wideokonferencji 
z członkowskimi Adwokaturami, 

Samorządami i Stowarzyszeniami Prawniczymi.

Posiedzenie było poświęcone w szczególny sposób 
wpływowi pandemii na praworządność i wymiar 
sprawiedliwości. Jego owocem są np. przyjęte 
deklaracje i oświadczenia omówione poniżej.

Stały Komitet CCBE

5



DZIAŁALNOŚĆ CCBE

PRAWORZĄDNOŚĆ: WKŁAD CCBE W ROCZNY RAPORT NT. PRAWORZĄDNOŚCI

Pierwszy roczny Raport nt. praworządności 
to jedna z głównych inicjatyw 
realizowanych w ramach Programu 
roboczego Komisji na rok 2020. Jest to 
element kompleksowego europejskiego 

mechanizmu dot. praworządności ogłoszonego 
w ramach wytycznych politycznych Komisji 
Europejskiej. W Raporcie nt. praworządności 
przedstawione zostaną istotne wydarzenia z 
obszaru praworządności mające miejsce w 
państwach członkowskich UE. Dokument powinien 
zostać opublikowany w III kwartale tego roku, w 
trakcie Prezydencji Niemiec w Radzie. 

Komisja zdecydowała się skorzystać z wielu 
różnych źródeł przy opracowywaniu Raportu. W 
szczególności, w ramach procesu konsultacji, 
Komisja poprosiła różnych interesariuszy o 
przekazanie pisemnych informacji, które mogłyby 
zostać ujęte w Raporcie. W piśmie skierowanym do 
CCBE, Komisarz ds. sprawiedliwości Didier zwrócił 
uwagę na ważną rolę CCBE w ochronie zasad 
praworządności w UE i poprosił CCBE o wzięcie 
udziału w procesie konsultacji.

W odpowiedzi na tę prośbę, CCBE przygotowała 
materiał, w którym opisane zostały zmiany 
zachodzące w obszarach wskazanych przez 
Komisję Europejską, w tym także najważniejsze 
istotne działania podejmowane przez CCBE 
w kwestii praworządności. W przygotowanym 
materiale CCBE zwróciła uwagę na fakt, że kładzie 
duży nacisk na poszanowanie praworządności, 
zasad demokratycznych i praw podstawowych 
oraz wyraziła swoje zadowolenie, gdy chodzi o 
zaangażowanie i wysiłki podejmowane przez 
Komisję Europejską w celu wzmocnienia zasad 
praworządności w Unii, w tym poprzez przypisanie 
temu zagadnieniu wysokiego priorytetu w 
politycznej agendzie. CCBE zwróciła także uwagę 
na znaczenie wzmocnienia praworządności dla 
przyszłości demokracji w Europie i stosownie do 
powyższego potwierdziła swoją gotowość dalszej 
współpracy z Komisją Europejską oraz wsparcie dla 
procesu wspierania praworządności w UE. 

Materiał CCBE do rocznego Raportu nt. 
praworządności został zatwierdzony w połowie 
maja. CCBE, przy wsparciu swojego Doradcy ds. 
praworządności będzie monitorowała prace nad 
raportem oraz dokona jego przeglądu po publikacji.
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https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ROL/EN_ROL_20200514_ROL-Survey.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ROL/EN_ROL_20200514_ROL-Survey.pdf


SZTUCZNA INTELIGENCJA/ OCHRONA DANYCH: 

W dniu 28 maja 2020 roku CCBE 
przekazała Komisji Europejskiej 
Odpowiedź CCBE  na Dokument 
konsultacyjny Komisji Europejskiej 
dot. europejskiej strategii w 

zakresie danych. W swojej odpowiedzi CCBE zwraca 
szczególną uwagę na potencjalne implikacje 
zapisanych w Strategii możliwości wykorzystywania 
danych w technologiach prawniczych dla praw 
podstawowych. CCBE jest zdania, że Komisja 
Europejska powinna uwzględnić kwestie praw 

podstawowych w swoich pracach nad strategią. 
Natomiast działania wspierające innowacyjne 
aplikacje technologii prawniczych powinny być 
podejmowane tylko we ścisłej współpracy z 
adwokaturami, samorządami i stowarzyszeniami 
prawniczymi, ponieważ to te organizacje dysponują 
szeroką wiedzą z tego obszaru, w szczególności gdy 
chodzi o możliwe negatywne skutki wykorzystania 
określonych narzędzi technicznych.

Odpowiedź CCBE na Dokument 
konsultacyjny Komisji Europejskiej dot. 
europejskiej strategii w zakresie danych

Realizowany przez CCBE i Europejską 
Fundację Prawników projekt AI4Lawyers 
został zainicjowany 1 kwietnia. Pierwsze 
spotkanie projektowe miało miejsce 
w maju. Projekt jest finansowany 

przez Komisję Europejską (w ramach programu 
Sprawiedliwość). Potrwa 24 miesiące, co oznacza, 
że powinien zostać zakończony do 31 marca 2022 r.  

Główne trzy potrzeby zidentyfikowane CCBE, na 
które projekt ma odpowiedzieć:

1. wykonanie szczegółowego przeglądu 
tzw. średniego poziomu umiejętności 
adwokatów i radców prawnych oraz 
kancelarii w dziedzinie IT w UE i analiza luk 
przy wykorzystaniu benchmarku do krajów 
spoza Unii;

2. przeprowadzenie ocen szans i barier 
związanych z wykorzystaniem narzędzi 
przetwarzania języka naturalnego przez 
małe i średnie kancelarie;

3. opracowanie wytycznych dla unijnych 
adwokatów i radców prawnych oraz 
kancelarii dot. możliwości zastosowania 
sztucznej inteligencji w praktyce. 

Ogólnie rzecz biorąc projekt ma stanowić ważną 
pomoc dla adwokatów i radców prawnych, a w 
szczególności dla małych i średnich kancelarii, 
w zrozumieniu problemów jakie niesie z sobą 
wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz innych 
nowoczesnych technologii w praktyce oraz jaki 
może być wpływ ich praktycznego zastosowania. 
Ponieważ adwokaci i radcowie prawni oraz 
kancelarie prawne w Unii Europejskiej są w różnym 
stopniu przygotowane do wykorzystania technologii 
informatycznych w praktyce, zaplanowany do 
wydania przewodnik (trzeci element projektu) 
będzie stanowił kluczowy element zmiany 
zachowania adwokatów i radców prawnych oraz 
kancelarii, które obecnie dostrzegają więcej 
zagrożeń i różnych rodzajów ryzyka niż korzyści 

związanych z praktycznym zastosowaniem nowych 
technologii. Ta ewolucja może przyczynić się do 
sytuacji, w której wymiar sprawiedliwości będzie 
działał szybciej i będzie tańszy, co przełoży się na 
lepszy dostęp do niego dla obywateli w różnych 
krajach członkowskich UE. 

Ponieważ w przewodniku opisane zostaną najlepsze 
zastosowania technologii IT w Zjednoczonym 
Królestwie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, 
będzie on także przydatny dla adwokatów i 
radców prawnych oraz kancelarii dysponujących 
ponadprzeciętną wiedzą na temat możliwości 
wykorzystania narzędzi IT.

W ramach projektu CCBE skorzysta także z 
wiedzy eksperta z dziedziny „Przetwarzania języka 
naturalnego”, uwzględniając ostatni rozwój tych 
technologii w sektorze prawnym.  

Wszystkich zainteresowanych dodatkowymi 
informacjami zachęcamy do regularnego 
odwiedzania specjalnej strony CCBE, na której 
publikujemy aktualności z tego obszaru https://
www.ccbe.eu/actions/projects/

Sztuczna inteligencja dla adwokatów 
i radców prawnych (AI4L)
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https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20200528_CCBE-response-to-the-European-Commission-Consultation-on-the-European-Data-Strategy.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-19feb2020_en.pdf
https://www.ccbe.eu/actions/projects/ 
https://www.ccbe.eu/actions/projects/ 


EUROPEJSKIE SZKOLENIA KADR WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 

W 2011 r. Komisja Europejska 
przyjęła długoterminową strategię 
europejskich szkoleń kadr wymiaru 
sprawiedliwości, w której określono 
szczegółowe cele jakie mają 

zostać osiągnięte do roku 2020.  Obecnie Komisja 
Europejska pracuje nad nowym dokumentem 
polityki dot. europejskich szkoleń dla kadr wymiaru 
sprawiedliwości.

W związku z tym – na podstawie rekomendacji i 
pracy Komitetu ds. szkoleń – pod koniec kwietnia 
tego roku CCBE przyjęła swój materiał jako wkład 
do zapisów przyszłej polityki.

CCBE przyjmuje z zadowoleniem wysiłki 
podejmowane przez Komisję Europejską na rzecz 
dalszego rozwoju polityki unijnej dot. szkoleń kadr 
wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza w odniesieniu 
do adwokatów i radców prawnych, i stanowczo 
opowiada się za potrzebą opracowania takiej 
polityki w celu zapewnienia dalszego stosowania i 
utrzymania zasad określonych w długoterminowej 

strategii przyjętej w 2011 roku. Rzeczony 
dokument polityki jest także kluczowy, 
gdy chodzi o zagwarantowanie przyjęcia 
przez polityków zobowiązania i zwrócenia 
uwagi kompetentnych instytucji na 
szczeblu krajowym i unijnym na znaczenie 
regularnego rozwoju zawodowego i 
ustawicznego kształcenia prawników oraz 
na potrzeby adwokatów i radców prawnych 
oraz innych praktyków z tego obszaru. 

CCBE przez lata działała na rzecz 
wprowadzenia Europejskiej strategii 
sprawiedliwości, w tym poprzez 
koordynowanie działań i motywowanie 

swoich członków do przekazywania informacji 
na potrzeby rocznych raportów nt. szkoleń kadr 
wymiaru sprawiedliwości.

W 2018 roku CCBE uczestniczyła w zainicjowanych 
przez Komisję Europejską publicznych konsultacjach  
dot. szkoleń prawników z przepisy prawa UE. 

CCBE opowiadała się za regularnym rozwojem 
i budowaniem umiejętności prawników i innych 
praktyków sektora prawniczego, za pomocą 
wysokiej jakości szkoleń w celu zapewnienia 
odpowiedniej jakości wymiaru sprawiedliwości w 
całej Europie.

Obecnie, gdy w wielu sytuacjach identyfikujemy 
wyraźne zagrożenia dla praworządności i gdy 
wzmocnienie praworządności stanowi jeden z 
kluczowych priorytetów UE, ważnym staje się 
zapewnienie równego traktowania wszystkich 
praktyków prawa, a także zapewnienie adekwatnego 
finansowania ze strony UE, które byłoby w stanie 
odpowiedzieć na potrzeby szkoleniowe i rozwojowe 
adwokatów i radców prawnych oraz innych 
praktyków wymiaru sprawiedliwości. 

CCBE zwraca uwagę, że szkolenia dla praktyków 
prawa, w tym adwokatów i radców prawnych z 
przepisów prawa UE i kwestii transgranicznych są 
istotne ze względu na konieczność zapewnienia 
spójnego stosowania prawa unijnego i 
niezakłóconego prowadzenia transgranicznych 
postępowań sądowych. 

Nowy dokument polityki dot. europejskich szkoleń 
dla kadr wymiaru sprawiedliwości powinien pojawić 
się w drugiej połowie roku. Po jego publikacji 
Komitet ds. szkoleń przyjrzy się jego zapisom.

W maju CCBE przekazała Komisji 
odpowiedź na Dokument 
konsultacyjny Komisji dot. 
skutecznego zastosowania Karty 
Praw Podstawowych w Unii 

Europejskiej. Konsultacje odbyły się z okazji 20. 
rocznicy ogłoszenia Karty i 10. rocznicy przyjęcia 
Karty jako jednej z kluczowych regulacji unijnych.  

CCBE jest przekonana, że Karta stanowi dużą 
wartość dla praktyków i że mogłaby mieć jeszcze 
większe znaczenie. Istnieje jednak wiele powodów, 
dla których pomimo prawnego obowiązywania od 
roku 2009 zdarzają się sytuacje, w których adwokaci 
i radcowie prawni nie postrzegają karty jako punktu 
odniesienia, np. wtedy gdy sądzą oni, że na zapisy 
Karty można się powołać tylko w przypadku 
wyczerpania środków krajowych, jak to ma miejsce 

w odniesieniu do Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka.  Dodatkowo praktycy mogą nie mieć 
świadomości jak nowoczesnym instrumentem jest 
Karta, która dotyczy wielu obszarów, w tym obszaru 
sprawiedliwości (Karta zawiera także tzw. „trzecią 
generację” praw podstawowych, takich jak np. 
prawo do ochrony danych).

CCBE jest zdania, że Karta to wspaniały instrument 
o istotnej wartości dodanej. CCBE w pełni 
wspiera wszystkie działania podejmowane w 
celu promowania praktycznego zastosowania jej 
zapisów. W tym celu w swojej odpowiedzi CCBE   
wskazuje na potrzebę zwiększenia świadomości 
w tym obszarze i wymienia konkretne instrumenty, 
które mogą okazać się przydatne dla prawników.  
W odpowiedzi określono także obszary, w których 
prawnikom przydałyby się szkolenia. 

ODPOWIEDŹ CCBE NA DOKUMENT KONSULTACYJNY KOMISJI DOT. SKUTECZNEGO 
ZASTOSOWANIA KARTY PRAW PODSTAWOWYCH W UNII EUROPEJSKIEJ
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https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/5_en_document_travail_service_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/5_en_document_travail_service_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/5_en_document_travail_service_part1_v2.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/TRAINING/TR_Position_papers/EN_TR_20200427_CCBE-contribution-for-the-next-EU-policy-on-judicial-training.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/TRAINING/TR_Position_papers/EN_TR_20180424_CCBE-Response-to-the-public-consultation-on-the-training-of-justice-professionals-on-EU-law.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/CRIMINAL_LAW/CRM_Position_papers/EN_CRM_20200512_CCBE-comments-in-response-to-the-Commission.pdf


MIĘDZYNARODOWA OBSŁUGA PRAWNA

PLATFORMA WYMIANY, WSPÓŁPRACY I WZAJEMNEJ POMOCY (PECO): POMOC DLA 
ADWOKATURY GRUZIŃSKIEJ.

Komitet ds. międzynarodowej obsługi 
prawnej (ILS) pracuje nad pakietem 
informacji dla przedstawicielstw CCBE. 
W pakiecie znajdą się cztery materiały: 

(a) Konsultant ds. zagranicznych przepisów 
prawa Tabela zwierająca zestawienie zasad 
dot. korzystania z usług konsultanta ds. 
zagranicznych przepisów prawa w każdym 
państwie członkowskim.  

(b) Umowa ramowa o wzajemnym uznawaniu 
(MRA): dokument zawierający wzorcową 
umowę do wykorzystania 

(c) Wymiana informacji: Dokument nt. 
międzynarodowej wymiany informacji 
pomiędzy adwokaturami, samorządami i 
stowarzyszeniami prawniczymi zgodny z 
zasadami RODO.  

(d) Wstępna analiza Umowy o współpracy Unii 
Europejskie ze Zjednoczonym Królestwem

Komitet ILS utworzył także kilka podgrup w celu 
monitorowania działań realizowanych w ramach 
Komisji ONZ ds. międzynarodowego prawa 
handlowego UNCITRAL, tzn. Grupa robocza II 
(Arbitraż), Grupa robocza III (Reforma systemu 
rozwiązywania sporów pomiędzy inwestorami i 
państwem ) and Grupa robocza IV (e-handel). Grupy 
robocze zostały utworzone po bardzo ciekawym 
spotkaniu z Sekretariatem UNCITRAL w lutym tego 
roku. 

Komitet ILS będzie także miał okazję wymienić się 
swoimi poglądami z Komisją w ramach omówienia 
dokumentu Wielostronnego tymczasowego 
ustalenia dotyczącego arbitrażu odwoławczego 
(MPIA), który został zaproponowany przez Komisję 
jako rozwiązanie dla 
trudności, z którymi 
obecnie boryka się 
Organ Apelacyjny WTO. 
CCBE wysłała pisma do 
unijnego Komisarza ds. 
handlu, Phila Hogana 
i Roberto Azevêdo, 
Dyrektora Generalnego 
WTO, zwracając w nich 
uwagę na kluczowe 
znaczenie Organu 
Apelacyjnego dla systemu 
WTO, w szczególności w 
kontekście potwierdzenia 
racji istnienia tego organu 
w ramach zasad praworządności. CCBE jest 
zdania, że praworządność można obronić poprzez 
odpowiednią organizację wymiaru sprawiedliwości. 
W tym zakresie CCBE wyraziła swoje obawy nt. 
potencjalnego cichego ataku na tę zasadę, który 
miałby miejsce za pomocą obliczonej na zwłokę 
taktyki służącej sparaliżowaniu mechanizmu 
rozwiązywania sporów WTO poprzez systematyczne 
blokowanie procesu powoływania arbitrów tego 
organu. 

CCBE opowiada się za silnymi 
Adwokaturami, Samorządami i 
Stowarzyszeniami Prawniczymi, 
które gwarantują silną i profesjonalną 
reprezentację praw obywateli. Stąd 

CCBE sprzeciwia się każdej próbie i zamiarowi 
naruszenia zasady praworządności czy osłabienia 
ogólnej pozycji adwokatów i radców prawnych.

CCBE otrzymał informacje od członka obserwatora, 
Adwokatury Gruzińskiej, o pozwie wniesionym przez 
gruziński Trybunał Konstytucyjny o unieważnienie 
kilku przepisów prawa dot. gruzińskich adwokatów 
(sprawa konstytucyjna Lasha Janibegashvili 
przeciw Parlamentowi Gruzji). 

Sprawa dotyczy możliwości potraktowania 
działalności adwokatów i radców prawnych jako 
działalności gospodarczej i w konsekwencji tego, 
czy Adwokatura Gruzińska prowadzi działania 
monopolistyczne, naruszając w ten sposób wolność 
gospodarczą zagwarantowaną przez gruzińską 
Konstytucję.

Na podstawie oceny i rekomendacji PECO, 15 maja 
Stały Komitet zatwierdził wniosek o interwencję w 
tej sprawie.

CCBE złożyła opinię amicus curiae , w której 
zaproponowała Trybunałowi Konstytucyjnemu 
odrzucenie pozwu Lasha Janibegashvili jako 
bezzasadnego i utrzymania silnej i niezależnej 
profesji prawniczej w Gruzji, czego gwarancją jest 
Adwokatura Gruzińska.
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https://uncitral.un.org/en/working_groups/2/arbitration
https://uncitral.un.org/en/working_groups/3/investor-state
https://uncitral.un.org/en/working_groups/4/electronic_commerce
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PECO/PECO_Position_papers/EN_PECO_20200603_Amicus-Curiae-brief_Georgia.pdf


CCBE cały czas wspiera prześladowanych 
adwokatów i radców prawnych na 
całym świecie. Od marca CCBE stale 
wysyła pisma z wyrazami poparcia 
dla zagrożonych adwokatów i radców 

prawnych w następujących krajach: Chiny, 
Kolumbia, Egipt, Gwatemala, Irak, Iran, Kazachstan, 
Meksyk, Nigeria, Rosja, Sri Lanka, Tanzania, Turcja 
i Zambia. Wszystkie pisma CCBE są dostępne na 
portalu CCBE dotyczącym praw człowieka „Obrona 
obrońców”.

W kwietniu CCBE zwróciła się 
do Komisji Europejskiej z 
wnioskiem o wydłużenie terminu 
przewidzianego na organizację 
walnego zgromadzenia przez 

spółki europejskie do 31 grudnia 2020 roku.

Wymuszone przez pandemię COVID-19 izolacja i 
dystansowanie społeczne bardzo utrudniły o ile w 
ogóle nie uniemożliwiły zorganizowanie walnego 
zgromadzenia przez spółki europejskie i spółdzielnie 
europejskie, które w normalnych warunkach są 
zobowiązane zorganizować takie zgromadzenie 
w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku 
obrachunkowego – w maju lub w czerwcu. 

Na poziomie krajowym, państwa członkowskie 
już wprowadziły derogacje w przepisach prawa 
spółek, wydłużające sześciomiesięczny okres na 
zorganizowanie walnego zgromadzenia w tym roku. 
Działanie takie jest nawet bardziej potrzebne na 
niwie międzynarodowej - w odniesieniu do spółek 
transgranicznych takich jak spółka europejska czy 
spółdzielnia europejska.

Komitet ds. Prawa Spółek CCBE wystąpił w tej 
sprawie do Komisji Europejskiej. Ponieważ spółki 
europejskie i spółdzielnie europejskie podlegają 
przepisom prawa europejskiego jedynym 
ustawodawcą mogącym podjąć działania w oparciu 
o wniosek Komisji był ustawodawca europejski 
(Rada i Parlament). Zmiany zostały wprowadzone 
bardzo szybko w trybie art. 352 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

Na mocy Rozporządzenia Rady 2020/699 z 25 maja 
2020 r. w 2020 roku walne zgromadzenie może 
zostać zorganizowane w terminie 12 miesięcy od 
zakończenia roku obrachunkowego, ale nie później 
niż 31 grudnia 2020 r. Chociaż przepisy weszły w 
życie 28 maja, derogacja ta umożliwia także tym 
spółkom europejskim i spółdzielniom europejskim, 
które nie były w stanie odbyć walnego zgromadzenia 
przed majem zorganizować takie zgromadzenie do 
końca roku.

Rozporządzenie jest dostępne w językach UE.

Więcej informacji można znaleźć na stronie.

PRAWA CZŁOWIEKA: OBRONA OBROŃCÓW: 

PRAWO SPÓŁEK

EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA

W dniu 5 maja 2020 r. 
Przewodniczący Stałej Delegacji 
CCBE do Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka Piers Gardner 
uczestniczył w konferencji 

online, zorganizowanej przez norweskie miasto 
Kristiansand w celu uczczenia 70 rocznicy 
podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Przemówienie (byłego) Prezesa Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, Linos-Alexandre 
Sicilianos, jest dostępne tutaj. [https://www.
echr.coe.int/Documents/Speech_20200505_
Sicilianos_70th_anniversary_Convention_ENG.pdf]. 
Więcej informacji nt. tej konferencji można znaleźć 
tutaj.
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https://www.ccbe.eu/documents/defence-of-the-defenders/
https://www.ccbe.eu/documents/defence-of-the-defenders/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1590656029731&uri=CELEX:32020R0699
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/company-law-and-corporate-governance_en
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/-/european-conference-on-the-occasion-of-the-70th-anniversary-of-the-european-convention-of-human-rights


REFORMA SĄDU UE

W ostatnich latach, w konsekwencji 
reformy Sądu UE liczba sędziów 
tego organu uległa podwojeniu.  
W następstwie reformy Sąd UE 
powinien do 26 grudnia 2020 r. 

sporządzić z pomocą zewnętrznego konsultanta, 
sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji na temat funkcjonowania Sądu 

UE.  Zdaniem Stałej Delegacji CCBE do Trybunału 
Sprawiedliwości, Sądu UE i Trybunału Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) należy 
przekazać opinię nt. tej reformy. Aby to uczynić 
Stałe Przedstawicielstwo w Luksemburgu 
przygotuje dokument, w którym wskaże kilka kwestii 
problematycznych zidentyfikowanych w odniesieniu 
do reformy Sądu UE.  

W dniu 5 marca 2020 r. 
przedstawiciele CCBE, CNB, DAV 
i organizacji Prawnicy europejscy 
na Lesbos (ELIL) spotkali się 3 
różnymi posłami do Parlamentu 

Europejskiego: Wiceprzewodniczącą Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego 
Maite Pagazaurtundúa, posłem Domenecem 
Ruiz Devea oraz posłem  Dietmarem Köster. Te 
trzy spotkania stanowiły okazję do przekazania 
informacji na temat działań prowadzonych przez 
CCBE w obszarze migracji oraz dokumentów 
stanowisk wydanych przez CCBE w tym temacie. 
Szczególną uwagę zwrócono na działalność ELIL 
oraz na fundamentalną potrzebę zapewnienia 
odpowiednio finansowanej obsługi prawnej z 
zakresu prawa azylowego w Grecji, zarówno na 
szczeblu pierwszej instancji, jak i na szczeblu 
odwoławczym w celu zagwarantowania, że zasady 
praworządności są stosowane w praktyce. CCBE 
szczególnie nalegała na potrzebę wprowadzenia 
w Unii Europejskiej kompleksowego systemu 
azylowego, który zapewniłby osobom wnioskującym 
o azyl skuteczny dostęp do pomocy prawnej ze 
strony wykwalifikowanych adwokatów i radców 
prawnych.

MIGRACJA: SPOTKANIA Z POSŁAMI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
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Od lewej do prawej: David Conlan Smyth, 
Przewodniczący Komitetu ds. Migracji CCBE, Maite 
Pagazaurtundúa, Wiceprzewodnicząca Komisji 
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego, 
Béatrice Voss, CNB, Philip Worthington, Dyrektor 
zarządzający ELIL, Dorothee Wildt, DAV

Od lewej do prawej: Dorothee Wildt, DAV, Philip 
Worthington, Dyrektor zarządzający ELIL, David Conlan 
Smyth, Przewodniczący Komitetu ds. Migracji CCBE, 
poseł do PE Domenec Ruiz Devesa, Béatrice Voss, CNB

Od lewej do prawej: Philip Worthington, Dyrektor 
zarządzający ELIL, poseł do PE Dietman Köster, 
Dorothee Wildt, DAV, Béatrice Voss, CNB, David Conlan 
Smyth, Przewodniczący Komitetu ds. Migracji CCBE



Plan działań Komisji w celu dalszego wzmocnienia walki UE z przestępczością finansową 
i finansowaniem terroryzmu

W dniu 7 maja 2020 r. Komisja opublikowała Plan działań mający na celu dalsze wzmocnienie walki UE z 
przestępczością finansową i finansowaniem terroryzmu. Plan zawiera listę działań, które Komisja planuje 
podjąć w okresie kolejnych 12 miesięcy w celu lepszego egzekwowania, nadzorowania i koordynowania 
unijnych przepisów prawa dot. walki z przestępczością finansową i finansowaniem terroryzmu.  Szczegółowy 
harmonogram realizacji poszczególnych działań zawiera tabela znajdująca się na kocu dokumentu.  Komisja jest 

przekonana, że to nowe kompleksowe podejście pozwoli wyeliminować istniejące luki i słabości w przepisach unijnych. 

Plan działań bazuje na 6 Filarach – każdy z nich służy zwiększeniu globalnej pozycji UE w walce z przestępczością finansową 
i finansowaniem terroryzmu oraz wzmocnieniu działań  podejmowanych przez Unię na tym polu. Poszczególne Filary dotyczą 
skutecznego stosowania przepisów unijnych, jednej unijnej księgi przepisów prawa, nadzoru z poziomu UE, wsparcia dla jednostek 
wywiadu finansowego, globalnej roli Unii i egzekwowania unijnych przepisów prawa karnego oraz wymiany informacji.

Komitet CCBE ds. przeciwdziałania przestępczości finansowej odbył kilka posiedzeń w celu przygotowania odpowiedzi na 
Dokument konsultacyjny Komisji dot. Planu działań, dla którego proces konsultacji trwa do 29 lipca.

Konkurs Akademii Prawa Europejskiego dla młodych prawników - rejestracja możliwa do 
1 lipca 2020 r.

Akademia Prawa Europejskiego we współpracy z Izbą Adwokacką w Warszawie oraz przy wsparciu CCBE po raz 
trzeci organizuje Konkurs dla młodych prawników. Konkurs kierujemy do stażystów w jurysdykcjach, w których 
szkolenie wstępne nie obejmuje okresu stażu zawodowego dla nowych adwokatów i radców prawnych. Koszt 
uczestnictwa to 236 euro na uczestnika. W konkursie mogą wziąć udział tylko młodzi adwokaci i radcowie prawni 
z krajów uprawnionych na mocy programu Sprawiedliwość 2014-2020 tj. państw członkowskich UE (poza Danią), 

Albanii i Czarnogóry. Kandydaci w tych krajów mogą skorzystać z prawa do zwrotu poniesionych kosztów dojazdu i noclegu. Finał 
odbędzie się 4-5 lutego 2021 r. w Trewirze, w Niemczech.

Formularz rejestracji i dalsze informacje można znaleźć na stronie:  https://younglawyerscontest.eu/

WIADOMOŚCI Z EUROPY
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https://ec.europa.eu/info/publications/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12176-Action-Plan-on-anti-money-laundering/public-consultation
https://younglawyerscontest.eu/


Europejski Trybunał Praw Człowieka: nowy Prezes 

W dniu 18 maja 2020 r. Robert Spano (Islandia) objął urząd, jako nowo 
powołany Prezes Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Więcej 
informacji na stronie dot. prezydencji ETPC.

Rada Europy: Rocznica Komisji Weneckiej

W dniu 7 maja 2020 r. obchodziliśmy 30. rocznicę powstania Komisji Weneckiej Rady Europy. Komisję 
tworzą niezależni eksperci prawa konstytucyjnego. Jej praca jest kluczowa dla opracowania standardów 
międzynarodowych dotyczących praworządności, demokracji i poszanowania praw człowieka. 

 

Migracja: Wskazówki Komisji dot. unijnego prawa azylowego

Komisja Europejska przyjęta wskazówki dotyczące wdrażania przepisów UE w dziedzinie procedur azylu i powrotu oraz 
przesiedleń w kontekście pandemii koronawirusa, które przedstawi państwom członkowskim. Wskazówki zostały 
przygotowane przy wsparciu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) oraz Europejskiej Agencji 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) we współpracy z organami krajowymi. Dokument zawiera procedury azylowe 
(regulacje dublińską, warunki przyjmowania, itd.), procedury przesiedlania i powrotu. 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Komisja przeciw Polsce

W postanowieniu z dnia 8 kwietnia 2020 r. TS stwierdził, iż Polska powinna natychmiast zaprzestać stosowania 
przepisów krajowych dotyczących uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w zakresie spraw 
dyscyplinarnych sędziów. Komisja Europejska wystąpiła do Trybunału Sprawiedliwości w styczniu 2020 r. z 
wnioskiem o uznanie Izby Dyscyplinarnej jako organu niespełniającego standardów unijnych dot. niezależności 
sędziów. Ponieważ sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa  (której członków wybiera Parlament) 

zasiadają w izbie dyscyplinarnej, TS stwierdził, iż fakt, że sami ci sędziowie także mogą zostać objęci takim postepowaniem 
dyscyplinarnym ze strony izby może mieć wpływ na ich niezależność. 
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https://echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=court/president&c=
https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1587138114770&uri=CELEX:52020XC0417(07)
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200047en.pdf


DZIAŁALNOŚĆ ADWOKATUR, SAMORZĄDÓW I STOWARZYSZEŃ PRAWNICZYCH

Czeskie Stowarzyszenie Prawników 
zorganizowało 9-10 marca 2020 r. 
we współpracy z Akademią Prawa 
Europejskiego dwudniowe seminarium 
w Pradze seminarium pt. „Komputerowe 

ekspertyzy sądowe w postępowaniu sądowym”. 
W seminarium wzięło udział 40 uczestników z 10 
krajów Unii.

W okresie przymusowej izolacji 
Conseil national des barreaux 
przeprowadziła serię e-rozmów, 
podczas których jej członkowie 
oraz eksperci mieli możliwość 

omówienia różnych bieżących tematów np. kwestię 
przemocy domowej podczas przymusowej izolacji w 
domu, problem śledzenia i namierzania czy kwestię 
poszanowania wolności podstawowych oraz praw 
pacjentów i opiekunów. Cykl spotkań rozpoczęły 
wypowiedzi prezesów organizacji krajowych 

reprezentujących 
prawników z 
krajów grupy G7, 
którzy wymienili 
się poglądami 
nt. działań 
podejmowanych 
przez rządy z ich 
krajów i mobilizacji 
ich kolegów, gdy 

chodzi o świadczenie obsługi prawnej. 

W dniu 20 maja 2020 r. paryski Samorząd 
zorganizował szkolenie online pt. „Na straży 
wolności: wolność w świecie cyfrowym”. Film jest 
dostępny na stronie Facebooka. Z okazji Światowego 
Dnia Uchodźcy 20 czerwca 2020 r. paryskie 
Stowarzyszenie Prawników także zorganizowało 
kilka webinariów: Uchodźcy środowiskowi: Link do 
rejestru; Kryzys zdrowotny a uchodźcy:  Odpowiedź 
Unii Europejskiej? Czy może zostać przyjęta jakaś 
wspólna polityka w przeddzień podpisania Paktu 
o migracji i azylu? Dostęp do pomocy prawnej i 
systemu opieki zdrowotnej dla uchodźców we 
Francji: jaka pomoc zostaje zapewniona podczas 
kryzysu? Filmy z webinariów są dostępne pod 
linkiem.

W trakcie trwania stanu 
nadzwyczajnego Estońskie 
Stowarzyszenie Prawników 
przyłączyło się do walki z COVID-19 
i wyraziło swoją akceptację dla 

wszystkich koniecznych i zasadnych działań 
podejmowanych w związku z zaistniałą sytuacją. 
Samorząd zwrócił swoim członkom uwagę na 
fakt, iż także w stanie nadzwyczajnym ich klienci 
potrzebują pomocy prawnej i że obowiązkiem i misją 
adwokata i radcy prawnego jest zapewnienie, aby 

klienci nie zostali bez pomocy prawnej w związku 
z obostrzeniami wprowadzanymi w związku z 
pandemią. 

W tym roku walne zgromadzenie Samorządu 
nie odbyło się w siedzibie; decyzje zostały 
podjęte w drodze głosowania elektronicznego. 
Zachowując rokroczną tradycję, w tym roku także 
opublikowano rocznik Stowarzyszenia Prawników, 
w którym przedstawiono wiele rozmaitych działań 
podejmowanych w roku jubileuszowym. 

Czechy

Estonia
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Francja

http://www.avocatparis.org/revivez-les-derniers-webinars


W czasie pandemii COVID-19 Irlandzka 
Adwokatura kontynuowała 
działania służące promowaniu 
znaczenia praworządności; w 
połowie maja opublikowano 

nasz najnowszy Biuletyn dot. polityki, w którym 
przedstawiono działania podejmowane przez 
Adwokaturę oraz prace realizowane przez CCBE 
w okresie ostatnich miesięcy  Zaprezentowano 
także ważną pracę Komitetu Praw Człowieka, 
w tym apelację skierowaną do Pani Carrie Lam, 
Szefowej Specjalnego Regionu Administracyjnego 
Hongkongu (HKSAR) i ambasady Chińskiej 
Republiki Ludowej w Irlandii, w której potępiono 
ostatnie aresztowania aktywistów Martina Lee QC 
i dr Margaret Ng, broniących w sposób pokojowy 
i zgodnie z prawem praw człowieka na mocy 
krajowych i międzynarodowych przepisów prawa; 
aresztowania te budzą poważny niepokój o dostęp 
do wymiaru sprawiedliwości i praworządność w 
tym kraju.  Adwokatura w dalszym ciągu monitoruje 
rozwój wydarzeń i zwraca uwagę członków na 
tę kwestię wraz ze Stowarzyszeniem Prawników 
Hongkongu.

Irlandzka Adwokatura zapewniła także swoim 
członkom szkolenia i kursy rozwojowe w trybie 
online, dzięki czemu mogli oni utrzymać wzajemny 
kontakt oraz przeznaczyć czas na ustawiczne 
szkolenie i edukację.   Kluczowe wydarzenia/
szkolenia to m.in.

 Z Zaawansowana adwokatura - organizacja i 
najlepsze praktyki prowadzenia rozpraw na 
odległość

 Z Zdalny arbitraż gospodarczy 
 Z Specjalistyczne wydarzenia Stowarzyszenia, 

w tym wydarzenie poświęcone prawu 
budowlanemu, prawu sportowemu czy 
prawu pracy

 Z Budowanie kariery w obszarze prawa 
unijnego

W Irlandii Stowarzyszenie Prawników w znaczący 
sposób zmieniło i poszerzyło zakres oferowanych 
usług w celu zapewnienia prawnikom wsparcia 
podczas pandemii COVID-19.  

Wśród inicjatyw znalazły się prawnicze e-Biuletyny 
Prezesa, szkolenia dla prawników w trybie 
online, nieodpłatny dostęp do oferty kształcenia 
ustawicznego dla prawników, nowe usługi wsparcia 
zarówno dla właścicieli kancelarii, jak i wolnych 
strzelców oraz udostępnione prawnikom i ich 
pracownikom nowe formy wsparcia z zakresu 
zdrowia psychicznego i samopoczucia.

Pod koniec lutego 2020 r. Sekcja DAV ds. 
międzynarodowego prawa biznesowego 
zorganizowała we Frankfurcie przy 
użyciu nowego interaktywnego formatu 
konferencję pt.  „Zarządzanie projektami 

prawniczymi”. Trener Marion Ehmann dołączyła do 

warsztatów ze Szwecji, aby przekazać w większości 
młodszym prawnikom informacje nt. strategii 
i technik zawodowych przydatnych w bardziej 
skutecznym i efektywnym prowadzeniu kancelarii 
prawnej.

Irlandia

Niemcy
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https://www.lawlibrary.ie/News/Issue-2-May-2020.aspx


W m a r c u 
2020 r. 
Pani Maria 
M a s i 

została pierwszą kobietą, 
która objęła prezydencję 
Consiglio Nazionale Forense 
(CNF). Specjalizująca się 
w prawie rodzinnym, przed 
powołaniem w 2015 r. 
do Consiglio Nazionale 
Forense i późniejszym 
potwierdzeniem tego 
wyboru w 2019 r. kiedy 
została nominowana na 
wiceprezesa CNF, Pani Masi 
przez kilka lat pełniła funkcję 
Prezesa Adwokatury Nola.

Z e 
względu na panującą sytuację wyjątkową CNF 
cały czas monitoruje poziom poszanowania 
zasad praworządności i dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości, składając wnioski i przekazując 
rządowi swoje sugestie ukierunkowane na 
reaktywację wymiaru sprawiedliwości i zapewnienie 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim 
obywatelom. Jednocześnie, aby wyrazić swoje 
poparcie dla fundamentalnej roli adwokatów 
i radców prawnych w tej wyjątkowej sytuacji 
CNF podjęło także pewne działania wspierające 
prawników. Dla przykładu: w ostatnim czasie CNF 
zaoferowało każdej z 10 izb lokalnych po dwie 
licencje na platformy do wideokonferencji, aby 
pomóc im organizować spotkania, szkolenia oraz 
szkołę prawa w formule nauki na odległość; CNF 
podpisała porozumienia z Najwyższymi Sądami 
Włoskimi w zakresie procedur prowadzenia 
procesu sądowego w trybie wideokonferencji. W 
końcu Cassa Nazionale Forense (krajowa instytucja 
systemu ubezpieczeń społecznych dla prawników) 
przekazała istotne kwoty na projekty pomocowe na 
rzecz adwokatur oraz adwokatów i radców prawnych 
pochodzących z rejonów w największych stopniu 
dotkniętych kryzysem pandemii (1.500.000,00 euro) 
oraz zainwestowała 4.000.000,00 euro w zakup 
narzędzi IT i rekompensatę znacznych dochodów 
utraconych przez prawników.

Litewskie Stowarzyszenie Prawników: 
„areszt jako środek w postępowaniu 
przedprocesowym” regułą na Litwie. W 
odpowiedzi na aresztowania liderów 
znanych stowarzyszeń oraz osób 

fizycznych na Litwie, Litewskie Stowarzyszenie 
Prawników oświadcza, iż śledczy w procedurze 
przedsądowej muszą uzasadnić dlaczego stosują 
działania odbijające się na kondycji fizycznej i 
psychicznej przesłuchiwanych – chodzi tu o to, że 
dwudniowy areszt dla osób fizycznych coraz częściej 
stanowi typowy standardowy środek stosowany 
w tym postępowaniu. Litewskie Stowarzyszenie 
Prawników jest zdania, że areszt liderów ważnych 
organizacji litewskich, których działalność bazuje 
na przejrzystości i reputacji to przesada. Jest to 
działanie, które narusza prawa człowieka i ma na 
celu potencjalne zastraszenie, poniżenie i z góry 
osądzenie danej osoby.

Litewskie Stowarzyszenie Prawników zwraca 
szczególną uwagę na prawa człowieka w 
publikowanym magazynie „Prawnik”. Magazyn jest 
przygotowywany we współpracy z magazynem IQ 
i ma służyć nie tylko społeczności prawników, ale i 
całemu społeczeństwu litewskiemu. 

Litwa 

Włochy
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https://www.15min.lt/en/article/politics/lithuanian-bar-association-on-june-2-arrests-a-presumption-of-arrest-settles-in-lithuania-526-1327302
https://www.15min.lt/en/article/politics/lithuanian-bar-association-on-june-2-arrests-a-presumption-of-arrest-settles-in-lithuania-526-1327302
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https://www.15min.lt/en/article/politics/lithuanian-bar-association-on-june-2-arrests-a-presumption-of-arrest-settles-in-lithuania-526-1327302
https://www.15min.lt/en/article/politics/lithuanian-bar-association-on-june-2-arrests-a-presumption-of-arrest-settles-in-lithuania-526-1327302


Webinarium Robot Lawyers & Virtual 
Law Firms – 16 czerwca 2020 r. 

Krajowa Izba Radców Prawnych 
wraz z dwiema okręgowymi izbami 
w Opolu i Wrocławiu zorganizowały 

webinarium na temat możliwości wykorzystania 
technologii prawniczej i sztucznej inteligencji w 
pracy prawnika. Prelegenci starali się odpowiedzieć 
na pytanie czy prawnicy roboty i wirtualne kancelarie 
prawne naprawdę są przyszłością sektora prawnego 
w Polsce i na świecie. 

Organizatorzy: 

 Z Komisja ds. zagranicznych Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Opolu, Polska,

 Z Komisja ds. zagranicznych Okręgowej Izby 
Radców Prawnych we Wrocławiu, Polska,

 Z Komisja ds. zagranicznych Krajowej Izby 
Radców Prawnych, Polska, 

Polska 

Mając na uwadze okoliczności 
pandemii COVID-19, stowarzyszenie 
Ordem dos Advogados skierowało 
w marcu do adwokatów i radców 
prawnych ankietę w celu oceny 

trudności z jakimi przyszło się borykać członkom 
stowarzyszenia czy to na niwie zawodowej czy w 
odniesieniu do innych kwestii prawnych. Wnioski z 
ankiety można znaleźć pod linkiem.

Na podstawie wyników ankiety Ordem dos 
Advogados opracowało Przewodnik dla prawników, 
w którym mogą oni znaleźć m.in. informacje na 
temat wsparcia zapewnianego przez stowarzyszenie 
w okresie izolacji, praktyczne informacje do 
wykorzystania w codziennej pracy czy akty prawne 
publikowane w czasie stanu wyjątkowego. Sądy 
pozostały otwarte tylko w celu rozpatrywania 
pilnych spraw; w większości zostały one zamknięte; 
bieg terminów został zawieszony dla wszystkich 
postępowań na okres od 9 marca do 3 czerwca. 
Przewodnik (Dossier) jest dostępny poprzez link.

Każdego roku 19 maja obchodzony jest Dzień 
Prawnika, poświęcony św. Iwo (trzynastowieczny 
biskup i prawnik). Jest to szczególny dzień dla 
Ordem dos Advogados oraz szczególny dzień dla 
światowej społeczności prawników. Jednakże w 
tym roku, ze względu na historyczne okoliczności, 
musieliśmy zachować dystans społeczny i 
dopasować obchody do sytuacji, organizując je w 
sieci, w tym przemówienie Prezesa Luis Menezes 
Leitão, stymulujące stonowaną, międzypokoleniową 
debatę wśród prawników świętujących 50-lecie 
organizacji. Wszyscy uczestnicy przekazali ciekawe 
opinie i informacje na temat tych szczególnych 
czasów dla ludzkości i praworządności. Linki do 
wydarzenia: 

 Z h t t p s : // p o r t a l . o a . p t / c o m u n i c a c a o /
noticias/2020/05/encontro-dos-advogados-
que-comemoram-50-anos-de-profissao-
com-o-bastonario/

 Z h t t p s : // p o r t a l . o a . p t / c o m u n i c a c a o /
noticias/2020/05/dia-do-advogado-19-de-
maio-de-2020-mensagem-do-bastonario/
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http://www.oirp.opole.pl/
http://www.oirp.opole.pl/
https://oirp.wroclaw.pl/
https://oirp.wroclaw.pl/
https://kirp.pl/
https://kirp.pl/
https://portal.oa.pt/media/131202/questionario_aos_advogados_resultados_maio2020.pdf
https://portal.oa.pt/ordem/dossier-covid-19/
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Słowaccy prawnicy opracowali materiał 
„Nieodpłatna pomoc prawna w 
kwarantannie”.

Wybuch pandemii COVID-19 uniemożliwił 
zorganizowanie tradycyjnego dorocznego 

Dnia nieodpłatnej pomocy prawnej przez Słowackie 

Stowarzyszenie Prawników. Jednakże od razu 
powołany został nowy projekt i przez dwa tygodnie 
305 adwokatów i radców prawnych świadczyło 
obywatelom nieodpłatną pomoc prawną w związku 
ze skutkami pandemii COVID-19. Nieodpłatna 
pomoc prawna dotyczyła 1 300 spraw. 

Prezes Rady Generalnej Prawników 
Hiszpańskich, Victoria Ortega, odbyła 
telefoniczną audiencję u Jego Królewskiej 
Mości króla Hiszpanii Filipa VI.

Victoria Ortega poinformowała króla o 
pilnej potrzebie jak najszybszego przywrócenia 
normalnej działalności wymiaru sprawiedliwości. 
W trakcie pandemii największe obawy środowiska 
prawników dotyczą ich sytuacji ekonomicznej oraz 
zapewnienia zasobów ludzkich i finansowych dla 
wymiaru sprawiedliwości, mając na uwadze przede 
wszystkim cel jakim jest zagwarantowanie prawa 
do bezpiecznej i skutecznej obrony. 

Prezes przekazała królowi, że sytuacja adwokatów 
i radców prawnych świadczących nieodpłatną 
pomoc prawną wciąż jest źródłem obaw i niepokoju. 
Stowarzyszenie Prawników nalega, aby ci adwokaci 
i radcowie prawni mieli zapewniony sprzęt ochronny 
i aby zagwarantowana została odpowiednia 
odległość od klienta przy zachowaniu prywatności 
spotkania odbywającego się w celi.

Jeżeli chodzi o ich sytuację ekonomiczną hiszpańscy 
adwokaci i radcowie prawni żądają pilnie, aby byli 
traktowani na równi z przedstawicielami innych 
niezależnych zawodów, gdy chodzi o udzielanie 
pomocy i przyznawanie dopłat.

Słowacja
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https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/victoria-ortega-traslada-al-rey-la-necesidad-de-recuperar-la-normalidad-judicial-lo-antes-posible/
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26 CZERWCA 2020 R. 

Stały Komitet (posiedzenie w trybie online) 

6 LIPCA 2020 R. 

Spotkanie L5 (spotkanie w trybie online) 

29 LIPCA DO 4 SIERPNIA 2020 R. 

Wirtualne doroczne zgromadzenie ABA - Konwencja dla sprawiedliwości 

4 WRZEŚNIA 2020 R. 

Sesja plenarna (Trogir) 

9-11 WRZEŚNIA 2020 R. 

Doroczna konferencja Europejskiego Instytutu Prawa (spotkanie w 
trybie online)

2 PAŹDZIERNIKA 2020 R. 

Stały Komitet (Bruksela) – do potwierdzenia

28-30 PAŹDZIERNIKA 2020 R. 

Convention nationale des avocats (Paryż)

28 PAŹDZIERNIKA - 1 LISTOPADA 2020 R. 

Doroczny Kongres Międzynarodowej Unii Adwokatów (posiedzenie w 
trybie online)


