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CCBE kładzie duży nacisk na poszanowanie praw człowieka 
oraz rządów prawa i jest szczególnie zainteresowana 
sytuacją prawników na całym świecie.

W tym kontekście CCBE wspiera prawników, którym grozi 
niebezpieczeństwo, wysyłając listy do władz krajowych 
danych państw oraz alarmując kluczowych graczy na 
szczeblu międzynarodowym i europejskim. 

Ataki na zawody prawnicze stają się coraz częstsze 
na całym świecie, zwłaszcza w państwach, w których 
kontekst polityczny sprzyja różnorodnym formom 
nacisku na działalność obrońców praw człowieka. W 
ciągu ostatnich trzech lat szczególne obawy wyrażano w 
odniesieniu do sytuacji wielu prawników na Białorusi, w 
Chinach, Kolumbii, Egipcie, Iranie, na Filipinach i w Turcji.

Jednak CCBE odnotowuje, że ataki na zawody prawnicze w 
różnych formach mają miejsce także w krajach, w których 
powszechnie uznaje się istnienie pewnego poziomu 
poszanowania rządów prawa, w tym w państwach 
członkowskich UE i Rady Europy.

Dlatego też CCBE zdecydowanie popiera prowadzone 
przez Radę Europy prace nad ustanowieniem nowego 
instrumentu prawnego dotyczącego zawodów 
prawniczych i z zadowoleniem przyjmuje niedawną 
decyzję Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie 
powołania do życia nowego Komitetu ds. ochrony 
prawników, którego zadaniem jest właśnie opracowanie 
projektu tego nowego instrumentu. Ponadto CCBE 
zdecydowanie popiera ideę wyraźnej potrzeby przyjęcia 
nowego, wiążącego instrumentu prawnego dotyczącego 
zawodów prawniczych, któremu towarzyszyłby 
mechanizm wdrożeniowy w celu zagwarantowania 
właściwego administrowania wymiarem sprawiedliwości 
i poszanowania rządów prawa. Więcej informacji na ten 
temat można znaleźć tutaj.

Ponadto co roku CCBE honoruje jednego lub kilku 
prawników, którzy szczególnie wyróżnili się w walce o 
prawa człowieka, przyznając im Nagrodę w dziedzinie 
praw człowieka jako dowód uznania dla ich pracy ze 
strony europejskich środowisk prawniczych.

Temat specjalny:  
Prawa człowieka - obrona obrońców

Nagroda CCBE w dziedzinie praw człowieka 2021 została przyznana białoruskim prawnikom: Lilii Własowej, Maksimowi 
Znakowi, Dmitrijowi Łajewskiemu i Leonidowi Sudalenko.

Wyjątkowa Nagroda w dziedzinie praw człowieka została również przyznana wszystkim prawnikom w Afganistanie, 
którym grozi niebezpieczeństwo, a którzy stali na pierwszej linii obrony podstawowych praw ludności afgańskiej. 

Ceremonia wręczenia Nagród CCBE w dziedzinie praw człowieka 2021  

Ceremonia wręczenia Nagród CCBE w 
dziedzinie praw człowieka odbyła się 
podczas Sesji Plenarnej CCBE online 
10 grudnia 2021 r., w trakcie której 
przemówienie wygłosiła Wysoka 
Komisarz Narodów Zjednoczonych 
do spraw Praw Człowieka, Michelle 
Bachelet. Powiedziała ona wówczas: 
„Honorując prawników na całym 
świecie, którzy działają w sytuacji 
podwyższonego ryzyka broniąc 
rządów prawa i praw człowieka, 
robicie coś bardzo ważnego. 
Pokazujecie, że świat dostrzega 
ich pracę i że my doceniamy, jak 
ważna i kluczowa jest ona dla ich 
społeczeństw i dla nas wszystkich.”

https://www.ccbe.eu/actions/committees-working-groups/?idC=824&Committee=European%20Convention
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Lilia Własowa została aresztowana 31 sierpnia 2020 r. po tym jak dołączyła do Białoruskiej Rady 
Koordynacyjnej opowiadającej się za demokratyczną zmianą władzy po wyborach, które umożliwiły 
prezydentowi Łukaszence utrzymanie się przy władzy. Do dziś pozostaje ona w areszcie, mimo 
protestów kilku międzynarodowych organizacji prawniczych.

Maksim Znak reprezentował wielu klientów we wrażliwych politycznie sprawach i po roku aresztu 
tymczasowego został skazany na 10 lat pozbawienia wolności za rzekome „dążenie do destabilizacji 
sytuacji społeczno-politycznej, gospodarczej i świadomości publicznej w kraju, a także szkody dla 
bezpieczeństwa narodowego Republiki Białorusi.” Nadal jest przetrzymywany.

Leonid Sudalenko, przedstawiciel obrońców praw człowieka i aktywistów, został aresztowany 18 
stycznia 2021 r. pod zarzutem «organizowania, finansowania, szkolenia i przygotowywania działań 
rażąco naruszających porządek publiczny oraz finansowania takich działań». Ponadto jego biuro było 
dwukrotnie przeszukiwane (w 2015 i 2021 roku), a on sam i jego rodzina otrzymywali groźby śmierci, 
w przypadku których policja odmówiła wszczęcia dochodzenia. Obecnie nadal przetrzymywany.

Dmitrij Łajewski jest wybitnym prawnikiem, który głośno wypowiada się na temat praworządności, 
niezależności sądownictwa, zawodów prawniczych oraz prawa do obrony na Białorusi. Reprezentował 
przed sądem kilku więźniów politycznych. Od wielu lat wywierane są na niego naciski, prowadzono 
przeciwko niemu dwa postępowania dyscyplinarne, po których 9 lipca 2021 r. został oficjalnie 
pozbawiony prawa do wykonywania zawodu.

Czterech białoruskich prawników, którzy otrzymali nagrodę, wyróżnia się odwagą, determinacją i 
zaangażowaniem w obronę podstawowych praw obywatelskich i rządów prawa na Białorusi.

W bezprecedensowych okolicznościach, które od niedawna panują 
w Afganistanie, wielu afgańskich prawników stało się celem 
ataków ze względu na ich aktywną rolę w obronie podstawowych 
praw obywateli tego kraju. Wyjątkowa Nagroda w dziedzinie 
praw człowieka 2021 ma na celu uświadomienie pilnej potrzeby 
zapewnienia odpowiedniej ochrony tym prawnikom, którzy stali 
na pierwszej linii obrony podstawowych praw ludności afgańskiej 
przed zmianą reżimu. Niezależne zawody i samorządy prawnicze 
w Afganistanie są niezbędne do zachowania niezawisłości i 
integralności wymiaru sprawiedliwości i rządów prawa.

Nagroda CCBE w dziedzinie praw człowieka dla afgańskich 
prawników, którym grozi niebezpieczeństwo, została w imieniu 
CCBE symbolicznie wręczona 10 grudnia 2021 r. prezesowi 
afgańskiej palestry przez prezesa palestry francuskiej (CNB).

Dodatkowe informacje o białoruskich i afgańskich prawnikach 
można znaleźć na stronie internetowej CCBE.

Zwycięzcy

Po prawej w apaszce: Jérôme Gavaudan, 
prezes francuskiej palestry (CNB)

Po lewej: Rohullah Qarizada, prezes 
Niezależnego Stowarzyszenia Prawników 
Afganistanu (AIBA)

https://www.ccbe.eu/actions/human-rights-portal/
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listy z wyrazami poparcia dla prawników, 
którym grozi niebezpieczeństwo
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38 krajach na całym świecieW 

2021W roku CCBE wysłała

38 % Areszt | Zatrzymanie | Uwięzienie | Oskarżenie | Tortury
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Inne inicjatywy CCBE oraz inicjatywy podejmowane wspólnie z innymi w dziedzinie 
praw człowieka w 2021 r.

Oprócz listów z wyrazami poparcia dla prawników na całym świecie, którym grozi niebezpieczeństwo, CCBE poprzez 
swoją Komisję Praw Człowieka pod przewodnictwem Stefana von Raumera, podjęła również następujące inicjatywy, 
czasami wspólnie z innymi organizacjami i samorządami prawniczymi:

14 czerwca 2021 r. CCBE, w ramach Grupy Sterującej 
Międzynarodowego Dnia Rzetelnego Procesu i Nagrody 
Ebru Timtik, zorganizowała Pierwszy Międzynarodowy 
Dzień Rzetelnego Procesu i Nagrody Ebru Timtik. 
Głównym prelegentem był Specjalny Sprawozdawca ONZ 
ds. Niezawisłości Sędziów i Prawników, Diego García-
Sayán. Jego przemówienie jest dostępne tutaj.

W wydarzeniu wziął również udział, jako jeden z 
prelegentów, Patrick Henry, ekspert i były Przewodniczący 
Komisji Praw Człowieka CCBE. 

Z okazji pierwszego Międzynarodowego Dnia Rzetelnego 
Procesu wydano wspólne oświadczenie, w którym 
wezwano do podjęcia działań w sprawie Turcji. Pełna 
treść oświadczenia dostępna jest tutaj.

Pierwszy Międzynarodowy Dzień Rzetelnego Procesu i Nagroda Ebru Timtik

Wkład w raport Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Niezawisłości Sędziów i Prawników 
za 2022.  
CCBE wniosła wkład w przygotowywany przez Specjalnego 
Sprawozdawcę ONZ ds. Niezawisłości Sędziów i Prawników 
raport dla Rady Praw Człowieka ONZ na nadchodzący rok 2022, 
którego głównym tematem będzie ochrona prawników przed 
nadmierną ingerencją w swobodne i niezależne wykonywanie 
zawodu. 

Odpowiedź CCBE została opracowana z uwzględnieniem 
kwestionariusza przygotowanego przez Specjalnego 
Sprawozdawcę ONZ w celu uzyskania informacji od organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego na temat krajowych doświadczeń w tym zakresie.

Wkład CCBE dostępny jest tutaj.

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal/20210614_UN-Special-Rapporteur-speech-on-the-occasion-of-the-IFTD.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2021/20210614_Joint-statement-on-the-occasion-of-the-1st-International-Fair-Trial-Day.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS/HR_Position_papers/EN_HR_20211206_CCBE-response-to-the-UN-Special-Rapporteur-on-the-Independence-of-Judges-and-Lawyers.pdf
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Afganistan  
• 24 sierpnia 2021 r.: Prezesi samorządów prawniczych z państw G7 wraz z 

CCBE podpisali oświadczenie wzywające rządy do ochrony znajdujących się w 
niebezpieczeństwie osób, w tym obrońców praw człowieka, zwłaszcza piastujących 
urząd sędziego i wykonujących prawnicze zawody w Afganistanie kobiet.

• 10 listopada 2021 r.: CCBE wraz z kilkoma samorządami i organizacjami prawniczymi 
oraz Specjalnym Sprawozdawcą ONZ ds. Niezawisłości Sędziów i Prawników, Diego 
Garcíą-Sayánem, opublikowała wspólny apel wzywający władze i organizacje 
do pilnego zapewnienia ochrony prawnikom, którym grozi niebezpieczeństwo w 
Afganistanie, oraz do podjęcia środków mających na celu uproszczenie i złagodzenie 
przepisów azylowych tak, aby umożliwić ich ewakuację i tymczasowe przyjęcie.

• 25 listopada 2021 r.: CCBE wystosowała list wzywający UE i jej państwa członkowskie do podjęcia pilnych 
środków w celu zapewnienia niezależności zawodów prawniczych w Afganistanie. Prawnikom i członkom 
Niezależnego Stowarzyszenia Prawników Afganistanu (AIBA) grozi obecnie niebezpieczeństwo z powodu ich 
wysiłków na rzecz poszanowania praworządności i współpracy z międzynarodowymi organizacjami oraz 
partnerami, a także dążeń do utrzymania niezależności. CCBE wzywa UE i jej państwa członkowskie, aby w 
ramach kontaktów dyplomatycznych z reżimem talibów uczyniły wszystko, co w ich mocy, w celu utrzymania 
niezależności zawodów i samorządów prawniczych w Afganistanie w ramach AIBA.

• 7 grudnia 2021 r.: Po spotkaniu w dniu 30 listopada 2021 r. z Prezesem AIBA CCBE zorganizowała jego spotkanie 
ze Specjalnym Sprawozdawcą ONZ ds. Niezawisłości Sędziów i Prawników, poświęcone współpracy w zakresie 
pomocy ze strony Sprawozdawcy i CCBE dla AIBA i przedstawicieli afgańskich zawodów prawniczych.

Azerbejdżan  
• 24 stycznia 2021 r.: CCBE podpisała petycję wspierającą 11 Dzień Prawnika w 

Niebezpieczeństwie, którego głównym tematem w tym roku była sytuacja zawodów 
prawniczych w Azerbejdżanie.

Białoruś  
• 28 października 2021 r.: CCBE podpisała wspólne oświadczenie z apelem o 

przywrócenie do pracy prawniczki Natalii Mackiewicz oraz  wzywające Białoruską 
Izbę Adwokacką do powstrzymania się od wykorzystywania możliwości pozbawiania 
prawników prawa do wykonywania zawodu jako narzędzia odwetu wobec nich.

Chiny  
• 8 grudnia 2021 r.: Wraz z organizacjami Prawnicy dla Prawników, Barreau de Paris, 

29 Zasad, IBAHRI, Komitet Praw Człowieka Samorządu Prawniczego Anglii i Walii, 
Lawyers’ Rights Watch Canada, Human Rights Now i China Change, CCBE podpisała 
wspólne oświadczenie w sprawie zawieszenia licencji na wykonywanie zawodu 
przez Lin Qilei i cofnięcia licencji na wykonywanie zawodu przez Liang Xiaojun.

Krym  
• 25 listopada 2021 r.: Wraz z organizacjami Centrum Wolności Obywatelskich, Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Prawników - Instytut Praw Człowieka, Prawnicy dla Prawników oraz Stowarzyszenie Prawnicze Anglii i Walii, 
CCBE podpisała wspólne oświadczenie w sprawie nękania, zatrzymania i skazania prawnika Edema Semedliajewa.

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2021/EN_20210823_G7-Bars-Statement-on-Afghanistan.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2021/EN_Call-endangered-lawyers-in-Afghanistan.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Afghanistan/2021/EN_HRL_20211125_Afghanistan_Letter-Call-for-the-recognition-of-an-independent-Bar-in-Afghanistan.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal/Petition-11th-DAY-OF-THE-ENDANGERED-LAWYER-Azerbaijan.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2021/EN_20211028_Belarus-statement_Matskevich.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2021/EN_HR_20211208_Joint-Statement-Lin-Qilei-Liang-Xiaojun.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2021/EN_20211125_Join-statement-on-the-harassment-of-Edem-Semedliaiev.pdf
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Egipt  
• 26 lipca 2021 r.: CCBE wraz z kilkoma innymi organizacjami wezwała do 

natychmiastowego uwolnienia egipskiego prawnika Mohammeda El-Baquera, jednego 
z laureatów Nagrody CCBE w dziedzinie praw człowieka 2020.

• 17 grudnia 2021 r.: CCBE podpisała drugie wspólne oświadczenie popierające 
egipskiego prawnika Mohammeda El-, jednego z laureatów Nagrody CCBE w dziedzinie 
praw człowieka 2020. 

Iran  
• 2 listopada 2021 r.: CCBE wraz z organizacją Prawnicy dla Prawników wystosowała 

wspólne pismo wyrażające poważne zaniepokojenie doniesieniami o torturowaniu 
prawnika Payama Derafshana po jego aresztowaniu w czerwcu 2020 r.

Filipiny  
• 24 czerwca 2021 r.: CCBE wraz z 29 organizacjami i samorządami prawniczymi 

oraz organizacjami praw człowieka podpisała wspólne oświadczenie w sprawie 
nasilających się ataków na prawników na Filipinach. Pełną treść oświadczenia można 
przeczytać tutaj.

Rosja  
• 18 maja 2021 r.: Wspólne oświadczenie wydane przez Norweską Izbę Adwokacką 

wraz z ELDH (Europejskim Stowarzyszeniem Prawników na rzecz Demokracji i 
Praw Człowieka), ECBA (Europejskim Stowarzyszeniem Prawników Karnistów) oraz 
Szwedzką Izbą Adwokacką, z wyrazami poparcia dla rosyjskiego prawnika Iwana 
Pawłowa.

• 2 grudnia 2021 r.: Wraz z organizacjami Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników 
- Instytut Praw Człowieka, Prawnicy dla Prawników International Bar Association, 
Międzynarodowa Komisja Prawników, Międzynarodowe Stowarzyszenia Prawników 
(UIA) - Instytut na rzecz Państwa Prawa oraz Lawyers’ Rights Watch Canada, CCBE 
podpisała wspólne oświadczenie w sprawie nękania prawnika Iwana Pawłowa.

Turcja  
• 20 września 2021 r.: Komunikat prasowy kilku organizacji i samorządów prawniczych, 

w tym CCBE, w następstwie prawnej misji informacyjnej mającej na celu monitorowanie 
i obserwację toczących się obecnie masowych procesów przeciwko prawnikom w 
Turcji. Komunikat można przeczytać tutaj.

• 10 grudnia 2021 r.: Przewodniczący Komisji Praw Człowieka CCBE wygłosił 
oświadczenie w związku z opublikowaniem raportu Inicjatywy Aresztowanych 
Prawników na temat sytuacji prawników w Turcji. Komunikat prasowy w tej sprawie 
dostępny jest tutaj.

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal/EN_20210726_Global-Coalition-Calls-for-Release-of-Detained-Egyptian-Human-Rights-Lawyer-Mohamed-El.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/HUMAN_RIGHTS_LETTERS/Iran_-_Iran/2021/EN_HRL_20211102_Iran_Joint-CCBE-L4L-regarding-Torture-of-lawyer-Payam-Derafshan.pdf
https://lawyersforlawyers.org/en/the-philippines-attacks-against-lawyers-further-escalating/
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2021/EN_HRP_20210518_Joint-statement-on-the-Russian-state-s-measures-against-lawyer-Ivan-Pavlov.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2021/EN_20211202_Joint-statement-Ivan-Pavlov.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal/EN_20210920_Press-release_Istanbul.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal/EN_20211210_Press-release-by-THE-ARRESTED-LAWYERS-INITIATIVE.pdf
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10 grudnia 2021 r. odbyła się Sesja Plenarna online CCBE z udziałem dwóch zaproszonych 
prelegentów wysokiego szczebla: Yonko Grozeva, sędziego i Przewodniczącego Sekcji 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, którego wystąpienie skoncentrowało się na kwestii 
niezależności sądownictwa i rządów prawa, oraz Michelle Bachelet, Wysokiej Komisarz Narodów 
Zjednoczonych ds. Praw Człowieka, która przesłała film video z przemówieniem otwierającym 
ceremonię wręczenia Nagórd CCBE w dziedzinie praw człowieka. 

Sesja Plenarna CCBE

Główne rezultaty prac Sesji Plenarnej:
 Przyjęcie Modelowego Kodeksu Postępowania

Po kilku latach prac CCBE przyjęła Modelowy Kodeks Postępowania, zawierający 
preambułę i 6 artykułów dotyczących niezależności prawników, tajemnicy 
zawodowej, konfliktu interesów, stosunków z klientami, honorariów, stosunków 
między prawnikami. CCBE nie sugeruje, aby Modelowy Kodeks Postępowania, 
w przeciwieństwie do Kodeksu Postępowania Prawników Europejskich, stał się 
jednolitym kodeksem, który miałby zostać przyjęty jako obowiązujące zasady we 
wszystkich reprezentowanych przez nią samorządach prawniczych.  Modelowy 
Kodeks Postępowania stanowi niewiążące źródło inspiracji dla samorządów 
i stowarzyszeń prawniczych przy opracowywaniu lub rewizji ich własnych 

krajowych kodeksów deontologicznych. Celem modelowych artykułów nie jest więc stworzenie kompleksowego 
zbioru regulacji dotyczących zawodów prawniczych. Przykładowo, Modelowy Kodeks Postępowania nie reguluje 
kwestii relacji prawników z organami dyscyplinarnymi. Każdy artykuł opatrzony jest komentarzem, którego celem 
jest wyjaśnienie jego znaczenia tak, aby ułatwić jego zastosowanie w konkretnych przypadkach.

Przyjęcie stanowiska w sprawie nadużywania procesów sądowych wytaczanych dziennikarzom i 
obrońcom praw człowieka

W swoim stanowisku dotyczącym nadużywania procesów sądowych wytaczanych dziennikarzom i obrońcom 
praw człowieka CCBE podkreśla znaczenie ochrony dziennikarzy i obrońców praw przed strategicznymi pozwami 
przeciwko uczestnikom życia społecznego (SLAPP), kierowanymi przeciwko nim w celu wyciszenia debaty publicznej. 
Dlatego też CCBE popiera zobowiązania i wysiłki na rzecz ochrony wszystkich uczestników publicznej debaty przed 
pozwami typu SLAPP. Uznając fakt istnienia fałszywych wiadomości i fałszywych mediów, CCBE popiera wszelkie 
środki zniechęcające do nadużyć lub nieuzasadnionych sporów sądowych. W tym celu definicja SLAPP powinna 
zostać sformułowana w możliwie najszerszy sposób, zarówno pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym 
tak, aby wystarczająco chronić uczestników życia publicznego. CCBE stoi również na stanowisku, że w pełni skuteczne 
środki mające przeciwdziałać pozwom typu SLAPP powinny bazować zarówno na działaniach ustawodawczych, jak 
i środkach pozalegislacyjnych. Jeżeli chodzi o możliwe działania legislacyjne na szczeblu UE, to CCBE podkreśla 
potrzebę dogłębnej oceny i analizy już istniejących krajowych regulacji i środków w zakresie zabezpieczeń przed 
nadużywaniem pozwów zanim UE podejmie konkretne środki legislacyjne. Proponowane środki nie powinny w żaden 
sposób naruszać niezależności, jakości i skuteczności krajowych systemów sądowniczych, które mają kluczowe 
znaczenie z punktu widzenia efektywnego wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o środki pozalegislacyjne, to istnieje 
potrzeba uświadamiania oraz prowadzenia szkoleń dla osób wykonujących zawody prawnicze, a także konieczność 
zapewnienia odpowiednich funduszy przeznaczonych na wspieranie ofiar pozwów typu SLAPP.

Yonko Grozev,  
sędzia i Przewodniczący 

Sekcji Europejskiego 
Trybunału

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_AtJ_20211210_CCBE-Position-on-abusive-litigations-targeting-journalists-and-right-defenders.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_AtJ_20211210_CCBE-Position-on-abusive-litigations-targeting-journalists-and-right-defenders.pdf
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Przyjęcie stanowiska w sprawie pakietu dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)

W  dokumencie przedstawiającym stanowisko w sprawie pakietu AML 
zaprezentowamnego przez Komisję w lipcu 2021 r. CCBE podkreśla, że 
jakkolwiek popiera wysiłki Komisji w zakresie AML/CTF, to w przypadku 
niektórych z proponowanych rozwiązań należy wyrazić stanowczy sprzeciw. 
W szczególności CCBE wyraża obawę, że nowe przepisy dotyczące nadzoru ze 
strony władz krajowych i ponadnarodowego organu europejskiego doprowadzą 
do ograniczenia niezależności prawników i samorządów prawniczych od 
rządów i innego rodzaju podmiotów państwowych. Niezależność ta stanowi 
kluczowy element ochrony praworządności i praw obywateli. Ponadto, chociaż 
przestępcy zawodowo zajmujący się praniem pieniędzy będą zawsze celować 
w sektory objęte regulacjami AML, świadomość ryzyka związanego z AML w sektorze prawnym jest bardzo wysoka. 
Tajemnica zawodowa/przywileje zawodowe prawników to podstawowe zasady, bez których właściwa ochrona 
klientów jest niemożliwa, i które same muszą podlegać ochronie. Wreszcie, do zainteresowanych stron skierowano 
kilka zaleceń. Przykładowo, instytucje europejskie muszą zapewnić, aby ani państwa członkowskie, ani AMLA jako 
europejski organ nadzorczy nie mogły bezpośrednio lub pośrednio ingerować w niezależność prawników, która jest 
integralnym elementem praworządności i świadczenia usług prawnych.

Oświadczenie w sprawie obrony i praw procesowych w postępowaniach z udziałem Prokuratury 
Europejskiej (EPPO)

Ponieważ Prokuratura Europejska już działa, w swoim oświadczeniu CCBE podkreśla potrzebę rozważenia kwestii 
obrony i praw procesowych w postępowaniach z udziałem EPPO. Porusza w nim również następujące zagadnienia: 
brak szczegółowych regulacji w zakresie obrony i praw procesowych; wpływ na prawa podejrzanego na szczeblu 
krajowym; przewidywalne problemy związane z dostępem do akt sprawy, a także możliwość podejmowania przez 
Stałą Izbę EPPO decyzji, w której jurysdykcji sprawa powinna być przedmiotem postępowania lub oskarżenia.

Wybory Prezydencji CCBE na rok 2022

Od 1 stycznia 2022 r. w skład Prezydencji CCBE będą wchodzić następujące osoby: 

Przewodniczący Pierwszy Wiceprzewodniczący

Drugi Wiceprzewodniczący Trzeci Wiceprzewodniczący

Panagiotis Perakis 
(Grecja)

Pierre-Dominique 
Schupp 
(Szwajcaria)

Thierrry Wickers 
(Francja)

James MacGuill 
(Irlandia)

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Position_papers/EN_AML_20211210_CCBE-position-paper-on-the-AML-package.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/CRIMINAL_LAW/CRM_Statements/EN_CRM_20211210_CCBE-statement-on-defence-issues-and-procedural-rights-in-EPPO-proceedings.pdf
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Główne wydarzenia i działania CCBE

W związku z projektem decyzji Rady w sprawie tymczasowych środków 
nadzwyczajnych na zewnętrznej granicy z Białorusią, 15 grudnia 2021 r. 
CCBE opublikowała oświadczenie dotyczące sytuacji na granicy z Białorusią, 
wzywając UE i jej państwa członkowskie do zapewnienia odpowiednich 
środków materialnych i skutecznych zasobów ludzkich w celu należytego 
zagwarantowania skutecznego stosowania zabezpieczeń proceduralnych i 
praw podstawowych, do których mają prawo wszystkie osoby przybywające 
na granicę, w tym faktycznej, godnej i skutecznej możliwości ubiegania 
się o ochronę międzynarodową. W oświadczeniu wezwano również do 
zapewnienia poszanowania praw podstawowych poprzez zapewnienie 
osobom przybywającym na granicę skutecznego dostępu do pomocy prawnej 
świadczonej przez prawników.

Migracja

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)
Spotkanie FATF w sprawie 
przeglądu strategicznego

9 listopada CCBE została zaproszona przez 
Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu 
Pieniędzy (FATF) do udziału w Wirtualnym 
Okrągłym Stole Wysokiego Szczebla 
poświęconym strategicznemu przeglądowi 
FATF: Konsultacje z zainteresowanymi stronami 
z sektora prywatnego. FATF przeprowadza 
obecnie piąty przegląd strategiczny, który 
prawdopodobnie potrwa do lutego/marca 
2022 r. Do marca 2022 r. powinna ona uzgodnić 
podstawowe elementy i dokumenty na potrzeby 
zbliżającej się piątej rundy wzajemnej oceny.

Spotkanie FATF w sprawie Zalecenia 
25

15 listopada przedstawiciele CCBE uczestniczyli 
w spotkaniu konsultacyjnym FATF z udziałem 
sektora prywatnego. Jego celem były prace 
FATF nad Zaleceniem 25 (Przejrzystość i 
rzeczywista własność porozumień prawnych) 
oraz Uwagami Interpretacyjnymi do tego 
zalecenia tak, aby lepiej realizowało ono 
założony cel, jakim jest zapobieganie 
nadużywaniu porozumień prawnych do prania 
pieniędzy/finansowania terroryzmu.

Organizacja Europejscy Prawnicy na Lesbos (European 
Lawyers in Lesvos - ELIL) potrzebuje obecnie bardziej 
niż kiedykolwiek wsparcia, aby móc bronić prawa do 
azylu na granicach Europy. Można im pomóc przekazując 
darowiznę tutaj!

Dzięki darowiźnie ELIL będzie w stanie powiększyć swój 
zespół i poprawić życie tysięcy uchodźców w Grecji. 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/MIGRATION/MIG_Statement/EN_MIG_20211215_CCBE-Statement-on-Situation-at-the-EU-border-with-Belarus.pdf
https://www.europeanlawyersinlesvos.eu/donate


11  |  CCBE-INFO

W następstwie dyskusji i prezentacji Sprawozdania na temat praworządności (RoL) 2021 przez Komisję Europejską 
na posiedzeniu Stałego Komitetu w październiku 2021 r., 16 listopada 2021 r.CCBE przyjęła oświadczenie w sprawie 
Sprawozdania na temat praworządności 2021 i rozesłała do interesariuszy. W oświadczeniu tym CCBE z zadowoleniem 
przyjmuje wyraźne uznanie znaczenia niezależności prawników i roli samorządów prawniczych dla zagwarantowania 
niezawisłości i uczciwości zawodowej prawników w rozdziale Sprawozdania poświęconym systemom wymiaru 
sprawiedliwości. CCBE stoi na stanowisku, że jest to niezwykle pozytywny krok w kierunku uznania roli prawników 
i samorządów prawniczych w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz w kontekście wzmacniania praworządności.

Z drugiej strony, CCBE wyraża ubolewanie, że Sprawozdanie na temat praworądności nie zawiera dogłębnej analizy 
niezależności prawników i samorządów prawniczych tak, jak w tym samym raporcie uczyniono to w przypadku 
sądownictwa i prokuratorów. W związku z powyższym CCBE wzywa do przyjęcia jednakowego podejścia w następnym 
Sprawozdaniu na temat praworządności oraz przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizą niezależności prawników 
i samorządów prawniczych jako niezbędnego składnika niezależności systemu sądownictwa i rządów prawa.

Ponadto CCBE z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji włączenia zaleceń dla poszczególnych krajów do następnego 
sprawozdania na temat praworządności i sugeruje, aby w stosownych przypadkach odnosiły się one do potrzeby 
zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa wszystkich podmiotów wymiaru sprawiedliwości, w tym prawników i 
samorządów prawniczych, jak również do obowiązku 
państw członkowskich zapewnienia dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości i pomocy prawnej oraz odpowiednich 
środkow finansowych w celu zabezpieczenia tego dostępu.

CCBE uznaje znaczenie wzmocnienia rządów prawa dla 
przyszłości demokracji w Europie, w związku z czym 
potwierdza swoją gotowość do wniesienia wkładu do 
następnego Sprawozdania na temat praworządności 
2022. W związku z tym Komisja wystosowała oficjalne 
zaproszenie, w którym zachęca CCBE do udziału 
w konsultacjach publicznych rozpoczętych przez 
Komisję 1 grudnia 2021 r. Dostęp do konsultacji dla 
zainteresowanych stron w związku ze Sprawozdaniem na 
temat praworządności 2022 możliwy jest tutaj.

Odpowiedź w ramach konsultacji 
publicznych dotyczących partnerstwa 
publiczno-prywatnego

2 listopada CCBE przedstawiła odpowiedź w ramach 
konsultacji publicznych „Zapobieganie praniu pieniędzy 
i finansowaniu terroryzmu - przepisy UE dotyczące 
partnerstw publiczno-prywatnych (PPP)”. W dokumencie 
tym CCBE podkreśla, że PPP powinno być realizowane 
w ramach gwarantujących poszanowanie praw 
podstawowych.

Sieć Ekspertów ds. Przejrzystości 
Własności Rzeczywistej (NEBOT) 

Jako przewodniczący Komitetu AML, Rupert Manhart 
uczestniczył w pierwszym posiedzeniu NEBOT w dniach 
9-10 października. Dla przypomnienia, CCBE została 
zaproszona do udziału w projekcie prowadzonym przez 
Transparency International - Civil Society Advancing 
Beneficial Ownership Transparency (CSABOT). Jednym 
z kluczowych elementów tego projektu jest utworzenie 
sieci pracowników naukowych, organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego, dziennikarzy, ekspertów i innych 
zainteresowanych stron w celu śledzenia polityki UE w 
zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu, głównie w kontekście przejrzystości 
własności rzeczywistej, jak również w celu wspierania 
rozwoju i doskonalenia narzędzi służących dalszej walce 
z praniem pieniędzy i przestępstwami finansowymi. 

Praworządność

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3761
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ROL/RoL_Statements/EN_RoL_20211116_CCBE-Statement-on-the-rule-of-law.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ROL/RoL_Statements/EN_RoL_20211116_CCBE-Statement-on-the-rule-of-law.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2022RuleofLawReportStakeholderConsultation
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Position_papers/EN_AML_20211102_CCBE-response-to-the-consultation-on-PPPs.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Position_papers/EN_AML_20211102_CCBE-response-to-the-consultation-on-PPPs.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Position_papers/EN_AML_20211102_CCBE-response-to-the-consultation-on-PPPs.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Position_papers/EN_AML_20211102_CCBE-response-to-the-consultation-on-PPPs.pdf
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Coroczne posiedzenia z udziałem sądów 
luksemburskich

Szkolenia
24 listopada 2021 r. zorganizowano wspólne webinarium CCBE i FRA na temat Karty Praw Podstawowych UE i 
związanych z tym materiałów do nauki przygotowanych przez FRA. Prezydent CCBE, Margarete von Galen, oraz 
Andreas Accardo, Szef Działu Współpracy Instytucjonalnej i Sieci FRA, wygłosili przemówienia powitalne i podkreślili 
znaczenie szkoleń dla poszanowania praw podstawowych oraz utrzymania rządów prawa. Podczas webinarium 
przedstawiono prezentację i wprowadzenie do Karty UE, podkreślono obszary jej zastosowania oraz wartość dodaną. 
W drugiej części webinarium zaprezentowano wartościowe materiały szkoleniowe FRA dotyczące Karty, w tym 
Charterpedię (narzędzie internetowe zapewniające łatwy dostęp do Karty), podręczniki, e-przewodniki oraz e-studia 
przypadków. W webinarium udział wzięło ponad 60 uczestników z 19 krajów. CCBE stoi na stanowisku, że jest to 
przykład niezwykle udanej współpracy między Komitetem Szkoleniowym CCBE a FRA, którą należy kontynuować.

8 listopada 2021 r. Stała Delegacja CCBE (PD Lux) odbyła regularne spotkania z 
członkami Trybunału Sprawiedliwości i Sądu w Luksemburgu. Zorganizowano 
również spotkanie z Trybunałem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 
Handlu. Wśród omawianych tematów znalazły się: rozwój przesłuchań w formie 
cyfrowej podczas pandemii, dostępność przesłuchań dla ogółu społeczeństwa, 
niektóre aspekty proceduralne dotyczące zastąpienia procedur ustnych 
pytaniami pisemnymi oraz kwestia ograniczonego czasu wypowiedzi podczas 
przesłuchania. CCBE skomentowała również sprawozdanie z funkcjonowania 
Sądu, które zostało opublikowane w grudniu 2020 roku.

W tym roku wymiana informacji dotyczyła w szczególności konsekwencji 
środków proceduralnych przyjętych w następstwie pandemii COVID oraz wysiłków sądów zmierzających do 
zapewnienia ciągłości wymiaru sprawiedliwości. Omówiono niektóre trudności praktyczne i przyszłe kierunki rozwoju. 

Te trzy spotkania były niezwykle interesujące dla praktykujących prawników i przebiegały w bardzo otwartej 
atmosferze współpracy.



Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy
Głos europejskich prawników 
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Nadchodzące 
wydarzenia

24 STYCZNIA 2022 R.

Międzynarodowy Dzień Prawnika w 
Niebezpieczeństwie Kraj: Kolumbia
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