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Temat specjalny: 
Kodeks Modelowy CCBE:

źródło inspiracji dla 
krajowych kodeksów 

postępowania



Przyjęty 10 grudnia 2021 r.
10 grudnia 2021 r. na Sesji Plenarnej CCBE uchwalono 
Modelowy Kodeks Postępowania Europejskich Prawników 
(«Kodeks Modelowy»). Na sesji tej zakończono więc prace 
rozpoczęte w 2007 roku, dzięki czemu CCBE mogła przyjąć 
trzeci instrument dotyczący etyki zawodowej. Celem Kodeksu 
Modelowego jest zapewnienie spójnego i ewoluującego zbioru 
zasad deontologicznych, który powinien stać się inspiracją 
dla samorządów i stowarzyszeń prawniczych.

Kontekst i cel
Kodeks Modelowy stanowi uzupełnienie Kodeksu 
Postępowania Prawników Europejskich CCBE, przyjętego 
28 października 1988 r.1, którego głównym celem było 
określenie zasad obowiązujących wszystkich prawników w 
Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
zwłaszcza w przypadku sporów transgranicznych. Stanowi 
on również uzupełnienie przyjętej 24 grudnia 2006 r. Karty 
podstawowych zasad wykonywania zawodu prawnika, której 
zapisy są bezpośrednio stosowane w stosunku do wszystkich 
prawników w Europie i której zadaniem jest wsparcie 
samorządów i stowarzyszeń prawniczych walczących o 
uznanie swojej niezależności w rozwijających się demokracjach.

Cele
Dyskusje nad Kodeksem Modelowym rozpoczęły się więc po 
przyjęciu Karty w celu zapewnienia europejskim prawnikom 
zbioru jednolitych europejskich reguł deontologicznych 
dotyczących ich praktyki zawodowej, niekoniecznie w 
wymiarze transgranicznym. Spośród rozważanych opcji CCBE 
zdecydowała się na podejście modelowe, a więc na instrument 
wyznaczający wspólny punkt widzenia dla wszystkich 
samorządów prawniczych, które będą się nim inspirować.

Struktura składająca się z 6 artykułów na 
temat głównych zasad prawniczej deon-
tologii 
Struktura. Proces ten zaowocował przyjęciem w okresie od 
2 grudnia 2016 r. do 10 grudnia 2021 r. preambuły i sześciu 
artykułów. Artykuły są nienumerowane, mają takie samo 
znaczenie i są prezentowane w spójny sposób. 

 » Przyjęta 8 października 2021 r. preambuła określa cele 
Kodeksu Modelowego i jego miejsce w zbiorze zasad 

1 Kodeks był trzykrotnie nowelizowany: w 1998, 2002 i 2006 roku.

deontologicznych opracowywanych przez CCBE od 
1988 r.

 » Modelowy artykuł dotyczący niezależności, przyjęty 19 
maja 2017 r., zawiera dwa ustępy, z których jeden odnosi 
się do znaczenia niezależności prawników, a drugi 
szczegółowo określa warunki tej niezależności.

 » Modelowy artykuł dotyczący konfliktu interesów, 
przyjęty 2 grudnia 2016 r., składa się z sześciu ustępów 
dotyczących obowiązków prawnika w przypadku 
wystąpienia konfliktu lub potencjalnego konfliktu 
interesów.

 » Najdłuższym artykułem jest modelowy 
artykuł dotyczący poufności, przyjęty 
2 grudnia 2016 r.. Zawiera dziewięć 
ustępów, z których jeden stanowi, 
że poufność obowiązuje zarówno 
w sprawach sądowych, jak i w 
przypadku udzielanych porad 
prawnych.

 » Modelowy artykuł dotyczący 
relacji z klientami, przyjęty 
27 listopada 2020 r., określa 
prawa i obowiązki regulujące 
relacje między prawnikami a ich 
klientami.

 » Modelowy artykuł dotyczący 
wynagrodzeń, przyjęty 8 
października 2021 r., wprowadza 
zasadę swobody negocjowania 
wynagrodzeń z klientami, określając 
jednocześnie granice tej swobody.

 » Modelowy artykuł dotyczący relacji 
między prawnikami, przyjęty 21 maja 
2021 r., składa się z dwóch ustępów.
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https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_CoC/EN_DEONTO_2021_Model_Code.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/072-private-act.pdf
https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/072-private-act.pdf
https://www.ccbe.eu/NTCdocument/EN_CCBE_CoCpdf1_1382973057.pdf
https://www.ccbe.eu/NTCdocument/EN_CCBE_CoCpdf1_1382973057.pdf


Komentarze
Każdy artykuł opatrzony jest komentarzem, który ustęp po ustępie wskazuje, jak należy interpretować Kodeks Modelowy. Z 
komentarzy należy korzystać tak, jak z artykułów. Ilustrują one potencjalne zastosowania Kodeksu Modelowego w konkretnych 
sytuacjach.

Instrument wieloaspektowy
Narzędzie w służbie samorządów i stowarzyszeń prawniczych. Kodeks Modelowy jest narzędziem dla samorządów i 
stowarzyszeń prawniczych. Jego cel zostanie osiągnięty, jeżeli samorządy i stowarzyszenia prawnicze wykorzystają je 
jako podstawę dla własnych regulacji krajowych. Zasadą przewodnią tej koncepcji jest zaproponowanie samorządom 
i stowarzyszeniom prawniczym modelu, który wykracza poza najmniejszy wspólny mianownik i uwzględnia deontologię w 
sposób zarówno nowoczesny, jak i dostosowany do aktualnych wyzwań zawodowych.

Instrument ewoluujący. Kodeks Modelowy to instrument, który ewoluuje. Aby mógł on nadal stanowić inspirację dla samorządów 
i stowarzyszeń prawniczych w nadchodzących latach, musi on być aktualizowany zgodnie z nowymi praktykami zawodowymi 
i nowymi problemami deontologicznymi związanymi z wykonywaniem prawniczych zawodów. Tych sześć artykułów, które 

bynajmniej nie stanowią zamkniętej listy, należy więc traktować jako podstawę do dalszych rozważań i propozycji. 

W kierunku uznania przez organizacje europejskie i międzynarodowe. Niniejszy Kodeks Modelowy, podobnie jak Kodeks 
Postępowania uznany przez instytucje europejskie2, zostanie przedstawiony instytucjom międzynarodowym, aby 

lepiej rozumiały one etyczne obowiązki prawników. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
(WSiSW) Rady Unii Europejskiej już zajęła w jego sprawie stanowisko.3

Modelowy Kodeks Postępowania Prawników Europejskich stanowi krok w kierunku wspólnej deontologii dla 
wszystkich europejskich prawników. Osiągnięcie tego celu w gruncie rzeczy wcale nie jest takie odległe. Z 
dyskusji, które miały miejsce w trakcie prac nad Kodeksem Modelowym, wynika, że zasady deontologiczne 
we wszystkich Państwach Członkowskich są stosunkowo podobne, co jest pocieszające. Zawód prawnika 
bazuje w całej Europie na tych samych fundamentach, co można na co dzień obserwować w ramach praktyk 
transgranicznych. 

Kodeks Modelowy musi ewoluować. Kolejnymi elementami uzupełniającymi Kodeks Modelowy mogą być 
kwestie związane z cyfryzacją i zmianami regulacyjnymi wynikającymi np. z walki z praniem brudnych 
pieniędzy.

Bertrand DEBOSQUE  
Przewodniczący Komisji Deontologicznej CCBE  

Przewodniczący francuskiej delegacji przy CCBE

2 Zob. ETS, 19 września 2006 r., Komisja przeciwko Luksemburgowi, sprawa 
C-193/05; opinia rzecznika generalnego Maduro wydana 14 grudnia 2006 r. 
w sprawie C-305/05, OBFG przeciwko Radzie. 
ETPC, 23 kwietnia 2015 r., Morice przeciwko Francji, skarga nr 29369/10; 
ETPC, 6 grudnia 2012 r., Michaud przeciwko Francji, skarga nr 12323/11.

3  Nota z 17 lutego 2022 r., dostępna online.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6319-2022-INIT/en/pdf


25 lutego 2022 r.  odbyło się posiedzenie  on-line  Komitetu Stałego CCBE  z udziałem  
dwóch zaproszonych prelegentów: 

Komitet Stały CCBE

Laurenta Hueta, doradcy ds. wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych w Stałym Przedstawicielstwie Francji przy 
UE, który przedstawił priorytety francuskiej prezydencji w 
Radzie UE, zwłaszcza w zakresie wymiaru sprawiedliwości, 

oraz  Petera Csonki, naczelnika wydziału i zastępcy dyrektora 
ds. wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych Dyrekcji 
Generalnej ds. wymiaru sprawiedliwości i konsumentów, który 
przedstawił  sprawozdanie na temat europejskich szkoleń dla 
pracowników wymiaru sprawiedliwości za rok 2021. 

Po ataku Rosji na Ukrainę jednogłośnie przyjęto  Oświadczenie 
CCBE  wzywające Prokuratora Międzynarodowego Trybunału 
Karnego do natychmiastowego wszczęcia dochodzenia w celu 
osądzenia Prezydenta Rosji, Władimira Putina i jego wspólników.

CCBE przyjęła również  swój  wkład do Raportu o stanie 
praworządności za rok 2022 oraz  odpowiedź w ramach 
zorganizowanych przez Komisję Europejską konsultacji w 
sprawie transgranicznej ochrony osób dorosłych wymagających 
szczególnej troski - więcej informacji w sekcjach Praworządność 
i Prawo rodzinne.

Laurent Huet, doradca ds. wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych w 

Stałym Przedstawicielstwie Francji przy UE

Peter Csonka, naczelnik wydziału i zastępca 
dyrektora ds. wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych Dyrekcji Generalnej ds. 
wymiaru sprawiedliwości i konsumentów 

Komisji Europejskiej

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-judicial-training-2021-web-final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-judicial-training-2021-web-final.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2022/EN_20220225_CCBE-Statement-on-Ukraine.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Statements/2022/EN_20220225_CCBE-Statement-on-Ukraine.pdf


12 stycznia 2022 r. Prezydent CCBE, James MacGuill, 
reprezentował CCBE na konferencji „Prawnicy: kluczowi 
gracze na rzecz skutecznej ochrony prawnej w Europie”, 
zorganizowanej w kontekście rozpoczęcia francuskiej 
prezydencji w Radzie UE. W uwagach końcowych James 
MacGuill omówił główne kwestie poruszone podczas spotkania.  

Podczas konferencji głos zabrał Noemí Alarcón Velasco, 
Przewodniczący Komisji CCBE ds. Migracji, który wygłosił 
przemówienie na sympozjum: „Jak poprawić ochronę praw 
migrantów”. Nagrania wideo z przemówieniami są dostępne 
tutaj.

10 lutego Prezydent CCBE był jednym z prelegentów na 
konferencji „Prawnicy: kluczowi gracze w zapewnieniu 
skutecznej ochrony prawnej w Europie”, która odbyła się 
w Paryżu. W przemówieniu otwierającym skupił się on 
na aktualnych wyzwaniach stojących przez prawniczymi 
zawodami oraz na priorytetach CCBE. Wiceprezydent 
Thierry Wickers zabrał głos podczas obrad okrągłego 
stołu poświęconego technologiom prawniczym w Europie, 
w szczególności sytuacji we Francji w zakresie innowacji 
i technologii prawniczych „Paryż - centrum europejskich 
technologii prawniczych”. 

Główne wydarzenia i działania CCBE

James MacGuill przemawiający na konferencji w Paryżu

Praworządność
25 lutego 2022 r., w odpowiedzi na zaproszenie i konsultacje publiczne rozpoczęte przez Komisję Europejską Komitet Stały 
przyjął wkład CCBE do Raportu o stanie praworządności za rok 2022.

W swoim materiale CCBE podkreśliła najważniejsze zmiany i obawy dotyczące praworządności wśród przedstawicieli zawodów 
prawniczych, a także zagrożenia zidentyfikowane przez jej członków dla niezależności prawników i samorządów prawniczych w 
państwach członkowskich UE.

Ponadto CCBE odniosła się do swojego oświadczenia w sprawie Raportu o stanie praworządności za rok 2021, przyjętego 
16 listopada 2021 r., w którym wezwała do przyjęcia takiego samego podejścia w kolejnym raporcie i pogłębionej analizy 
niezależności prawników i samorządów prawniczych jako niezbędnego elementu niezależności wymiaru sprawiedliwości i 
praworządności. 

Ponadto CCBE wyraziła poparcie dla zamiaru Komisji Europejskiej, aby w następnym Raporcie o stanie praworządności 
zawrzeć zalecenia dla poszczególnych krajów i zasugerowała, by w stosownych przypadkach dotyczyły one konieczności 
zapewnienia niezależności i bezpieczeństwa wszystkich podmiotów wymiaru sprawiedliwości, w tym prawników i samorządów 
prawniczych, a także obowiązku zapewnienia przez państwa członkowskie dostępu do wymiaru sprawiedliwości, pomocy 
prawnej i odpowiedniego finansowania w celu zapewnienia tego dostępu. 

W materiale tym omówiono również szereg działań podjętych przez CCBE w trakcie ostatniego roku, dotyczących różnych 
kwestii związanych z praworządnością oraz niezależnością prawników i samorządów prawniczych.

https://avocats-pfue22-strasbourg.eu/
https://avocats-pfue22-strasbourg.eu/
https://avocats-pfue22-strasbourg.eu/
https://www.avocatparis.org/sites/bdp/files/2022-02/PFUE_Programme%20EN_.pdf
https://www.avocatparis.org/sites/bdp/files/2022-02/PFUE_Programme%20EN_.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ROL/RoL_Position_papers/EN_RoL_20220225_contribution-for-the-2022-Rule-of-Law-Report.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ROL/RoL_Statements/EN_RoL_20211116_CCBE-Statement-on-the-rule-of-law.pdf


Do materiału CCBE dołączono załącznik z uwagami otrzymanymi od jej członków. W końcowej części wkładu przedstawiono 
podsumowanie dotyczące różnego rodzaju ingerencji w niezależność zawodu. Przykładowo, w niektórych państwach 
zaobserwowano następujące problemy: 

 » inwigilacja prawników i naruszanie poufności komunikacji między prawnikami a klientami, zwłaszcza przy wykorzystaniu 
nowoczesnych technologii;

 » utożsamianie prawników z działaniami ich klientów;

 » naruszanie poufności i tajemnicy zawodowej prawników;

 » istotne ryzyko dla niezależności zawodów prawniczych spowodowane transpozycją niektórych przepisów prawa UE do 
ustawodawstwa krajowego;

 » możliwy wpływ mediów w niektórych krajach, który czasami przyczynia się do błędnej interpretacji roli prawnika;

 » inne wydarzenia wewnętrzne, które wskazują na pewne tendencje mogące stanowić zagrożenie dla niezależności zawodów 
prawniczych i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

W tym roku powołano nową Komisję CCBE ds. Środowiska 
i Zmian Klimatu, która będzie zajmować się kwestiami 
związanymi ze środowiskiem i zmianami klimatycznymi 
zgodnie z misją CCBE oraz w tych przypadkach, w których 
jest to istotne dla zawodów prawniczych. Nowej komisji 
przewodniczyć będzie Carlo Orlando. Carlo Orlando jest 
prawnikiem od 1994 r., członkiem włoskiej delegacji w CCBE 
od 2019 r., który zawsze zajmował wysokie stanowiska we 
włoskiej palestrze (Consiglio Nazionale Forense (CNF)). Był 
m.in. prezesem Izby Adwokackiej w Perugii, a w 2021 r. został 
powołany na stanowisko doradcy Regionalnej Agencji Umbrii 
ds. ochrony środowiska.

Choć temat ten nie jest nowy, kwestie związane ze zmianami 
klimatu, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem 
stają się coraz pilniejsze. W dziedzinie tej podejmuje się wiele 
działań. Ochrona środowiska i pilne wyzwania związane z 
obecnym kryzysem klimatycznym mają bezpośredni wpływ 
na podstawowe prawa i wolności obywatelskie, a także 
na prawo do dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Jako 
kluczowa organizacja reprezentująca zawody prawnicze w 
Europie, broniąca praworządności oraz praw podstawowych 
i praw człowieka, uważamy, że CCBE wraz z samorządami 
prawniczymi będącymi jej członkami ma do odegrania rolę w 
rozwiązaniu kryzysu klimatycznego i jego skutków, nie tylko 

poprzez wspieranie wysiłków swoich klientów w tym zakresie, 
ale także poprzez codzienną praktykę prawniczą. Co więcej, 
zdecydowane zaangażowanie przedstawicieli zawodów 
prawniczych w obecne i przyszłe wysiłki legislacyjne i 
polityczne mające na celu rozwiązanie kryzysu klimatycznego 
ma kluczowe znaczenie i powinno być dalej promowane.

Nowa Komisja CCBE ds. Środowiska i 
Zmian Klimatu



Prawa człowieka

Inwigilacja
1 lutego 2022 r. CCBE przyjęła Oświadczenie w sprawie skandalu związanego z programem 
Pegasus, który ujawnił, jak oprogramowanie szpiegowskie jest systematycznie wykorzystywane 
do szpiegowania prawników, obrońców praw człowieka lub dziennikarzy. CCBE wyraziła swoje 
poważne obawy w związku z atakami na podstawowe wartości prawniczych zawodów, w 
szczególności naruszanie poufności komunikacji między prawnikami a ich klientami. Dlatego też 
CCBE wezwała krajowe i europejskie instytucje do podjęcia działań mających na celu ochronę i 
wzmocnienie tej zasady, która jest kamieniem węgielnym państwa prawa. Materiały chronione 
tajemnicą zawodową oraz prawniczą tajemnicą zawodową nie mogą stanowić przedmiotu 
czynności inwigilacyjnych. CCBE zachęca władze krajowe i europejskie do przestrzegania jej 

zaleceń w sprawie ochrony praw podstawowych w kontekście bezpieczeństwa narodowego oraz wytycznych dotyczących 
ochrony poufności danych klientów w kontekście działań inwigilacyjnych.

Dzień Zagrożonego Prawnika 2022 - Kolumbia

24 stycznia 2022 roku już po raz dwunasty obchodzono Dzień Zagrożonego 
Prawnika. W tym roku był on poświęcony sytuacji prawników w Kolumbii. Celem 
tego międzynarodowego Dnia jest zwrócenie uwagi urzędników państwowych, 
instytucji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego, mediów i opinii 
publicznej na sytuację prawników w danym kraju w celu podkreślenia zagrożeń, 
na jakie są oni narażeni w związku z wykonywaniem swojego zawodu. 

Z tej okazji CCBE razem z ponad 25 samorządami i organizacjami prawniczymi 
podpisała się podraportem opisującym aktualną sytuację prawników w 
Kolumbii. Raport wzywa w szczególności do pełnego wdrożenia i przestrzegania 
Podstawowych Zasad ONZ dotyczących roli prawników w celu zagwarantowania, 
że wszyscy prawnicy w Kolumbii będą mogli wykonywać swoje obowiązki 
zawodowe bez obawy przed represjami, zastraszaniem, nękaniem czy innego 
rodzaju niewłaściwą ingerencją w ich pracę.

Na podstawie tego raportu CCBE wraz z kilkoma samorządami i organizacjami 
prawniczymi wystosowała po demonstracji przed ambasadą Kolumbii 
wyrażającej solidarność z kolumbijskimi prawnikami petycję do ambasadora 
Kolumbii w Brukseli w celu wsparcia zagrożonych prawników w tym kraju.

Demonstracja przed ambasadą Kolumbii na znak 
solidarności z kolumbijskimi prawnikami

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Guides_recommendations/EN_SVL_20190329_CCBE-Recommendations-on-the-protection-of-fundamental-rights-in-the-context-of-national-security.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Guides_recommendations/EN_SVL_20160428_CCBE_recommendations_on_the_protection_of_client_confidentiality_within_the_context_of_surveillance_activities.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal/EN-Final-Report-Colombia_DEF.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Human_right_portal/EN_20220124_petition-DEL-Colombia.pdf


Szkolenia dla pracowników wymiaru 
sprawiedliwości
Raport na temat europejskich szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości

W grudniu 2021 r. Komisja Europejska opublikowała roczny 
Raport na temat europejskich szkoleń dla pracowników 
wymiaru sprawiedliwości za rok 2020. Niniejszy, dziesiąty raport 
dotyczy udziału przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, w 
tym adwokatów i radców prawnych, w szkoleniach z zakresu 
prawa UE oraz umiejętności pozaprawnych i językowych. 
Pomaga to monitorować realizację nowych celów ilościowych 
i jakościowych określonych w Europejskiej strategii szkolenia 
pracowników wymiaru sprawiedliwości na lata 2021-2024.

Jak zwykle, CCBE wspierała Komisję Europejską w gromadzeniu 
danych na temat liczby prawników przeszkolonych w 
państwach członkowskich UE. W raporcie potwierdzono, że 
rok 2020 był pod wieloma względami wyjątkowy w kontekście 
szkoleń pracowników wymiaru sprawiedliwości. Wskazano 
w nim, że pandemia COVID-19 wywarła wpływ na krajowe 
systemy wymiaru sprawiedliwości i stanowiła wyzwanie dla 
instytucji szkoleniowych. 

Jak wynika z raportu, działania szkoleniowe musiały być 
odwoływane, przekładane lub szybko przekształcane w 
wysokiej jakości szkolenia online. Niemniej jednak pobito 
rekord pod względem łącznej liczby pracowników wymiaru 
sprawiedliwości uczestniczących w szkoleniach z zakresu 

prawa UE - w 2020 r. wzięło w nich udział ponad 318 tys. 
osób. Historyczny wzrost ogólnej liczby pracowników 
wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych z zakresu prawa 
UE wynika głównie z większej liczby szkoleń dla prawników 
w tej dziedzinie oraz ze zmiany formy szkoleń prawniczych 
we Włoszech na szkolenia online, takie jak np. program HELP 
Rady Europy.

Jednak bliższy rzut oka na statystyki ujawnia znaczny spadek 
liczby pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych 
z zakresu prawa UE w większości państw członkowskich i 
zawodów prawniczych. Zjawisko to dotyczy w szczególności 
szkoleń dla sędziów, prokuratorów i komorników sądowych. 

Zgodnie z celami wyznaczonymi w Europejskiej strategii 
szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości na lata 2021-
2024, do 2024 r. ustawiczne szkolenia z zakresu prawa UE 
powinno corocznie przechodzić 15% wszystkich prawników w 
Unii Europejskiej. W 2020 roku, pomimo pandemii COVID-19, 
cel ten został nawet przekroczony dzięki dużej liczbie 
uczestników szkoleń online. Tym niemniej ponad połowa 
państw członkowskich, które przesłały informacje na temat 
liczby przeszkolonych prawników w 2020 r., nie osiągnęła celu 
15%.

Konferencja „Szkolenie wstępne pracowników wymiaru sprawiedliwości w służbie rządów 
prawa”.

Obrona obrońców

W styczniu i lutym 2022 r. CCBE wystosowała 14 pism i przyłączyła się do kilku inicjatyw wspierających zagrożonych prawników 
na Białorusi, w Brazylii, Chinach, Demokratycznej Republice Konga, Egipcie, Meksyku, Nigerii, Pakistanie, Rosji, Sudanie, Tunezji 
i Turcji. 

Wszystkie pisma CCBE wspierające zagrożonych prawników oraz inne wspólne inicjatywy można znaleźć na poświęconym 
prawom człowieka portalu CCBE „Obrońcy obrońców”.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-judicial-training-2021-web-final.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-judicial-training-2021-web-final.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0713&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0713&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0713&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0713&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0713&from=EN
https://www.ccbe.eu/actions/human-rights-portal/
https://www.ccbe.eu/actions/human-rights-portal/


W Bordeaux (Francja) odbyła się konferencja „Szkolenie 
wstępne pracowników wymiaru sprawiedliwości w służbie 
rządów prawa”, zorganizowana wspólnie przez francuską 
prezydencję w Radzie, francuską Krajową Szkołę Sądownictwa 
i Komisję Europejską. W sesji plenarnej tej konferencji można 
było uczestniczyć również online. W konferencji udział wzięła 
CCBE. 

Na podstawie przekazanych przez członków CCBE informacji na 
temat szkolenia wstępnego i przeprowadzonej oceny Prezydent 
CCBE James MacGuill  przedstawił panoramę szkoleń 
wstępnych dla prawników w UE  podkreślając  ich istotną rolę w 
utrzymaniu praworządności. Odniósł się także do potrzebnych 
prawnikom umiejętności miękkich, wpływu cyfryzacji na 
szkolenia oraz podkreślił potrzebę zapewnienia odpowiednich i 
wystarczających środków finansowych na szkolenie prawników.

Ponadto Sekretarz Generalny CCBE, Simone Cuomo, przedstawił 
wyniki warsztatów, które koordynował podczas tego 
wydarzenia, na temat „cyfryzacji w ramach szkoleń wstępnych” 
i poświęconych kwestii integracji narzędzi cyfrowych w ramach 
szkolenia wstępnego oraz cyfrowej transformacji wymiaru 
sprawiedliwości i praktyki prawnej jako ważnego tematu 
szkoleń wstępnych.

Komisja Europejska podsumuje  i opublikuje wyniki dyskusji 
przeprowadzonych podczas konferencji. Informacje na temat 
szkoleń wstępnych pracowników wymiaru sprawiedliwości w 
państwach członkowskich UE są dostępne na portalu Komisji 
Europejskiej „e-Sprawiedliwość”. 

Prawo rodzinne
CCBE przyjęła również odpowiedź w ramach konsultacji Komisji Europejskiej 
dotyczących inicjatywy w sprawie transgranicznej ochrony osób dorosłych 
wymagających szczególnej troski. Inicjatywa ta ma na celu zlikwidowanie różnic 
między państwami członkowskimi, które wynikają z faktu, że nie ma unijnych przepisów 
regulujących tę kwestię. 

Biorąc pod uwagę fakt, że jedynie 10 państw członkowskich UE ratyfikowało 
Międzynarodową konwencję o ochronie osób pełnoletnich z 2000 r. (konwencja haska 
z 2000 r.), a także stale rosnącą liczbę osób w podeszłym wieku oraz transgraniczny 
przepływ i posiadanie majątku, kwestią tą należy się zająć.

Komisja Prawa Karnego CCBE oraz Komisja Prawa Rodzinnego i Spadkowego CCBE 
od dawna zajmują się tym tematem - pierwsza z nich w zakresie postępowań karnych, 

a druga w związku z projektem ELI dotyczącym ochrony osób dorosłych wymagających szczególnej troski w sytuacjach 
międzynarodowych, po zakończeniu którego przyjęto w marcu 2020 r. raport. Dlatego też niedawna inicjatywa i konsultacje 
podjęte przez Komisję Europejską stanowią dla CCBE doskonałą okazję do wyrażenia swoich poglądów i zaangażowania się od 
samego początku w prace nad potencjalnymi instrumentami i/lub przepisami prawa UE.

Podsumowując, w swej odpowiedzi CCBE podkreśla kilka problemów i wyzwań, które pojawiły się w związku z transgraniczną 
ochroną osób dorosłych wymagających szczególnej troski. Ponadto w dokumencie tym podkreślono, że UE ma obowiązek 
zapewnić ochronę i przestrzeganie podstawowych praw osób dorosłych wymagających szczególnej troski. UE odgrywa 
wprawdzie pewną rolę w ułatwianiu ratyfikacji konwencji haskiej z 2000 r. i transgranicznej ochrony tych osób, jednak z 
ograniczonymi sukcesami. Dlatego też należy podjąć dodatkowe kroki. W szczególności CCBE stoi na stanowisku, że UE powinna 
działać na rzecz uzupełnienia obecnie obowiązującej konwencji, a także aktualizacji i eliminacji jej słabych stron. Równolegle UE 
powinna pracować nad unijnym prawodawstwem, które będzie uwzględniać wszystkie niezbędne aspekty i wyjaśni znaczenie 
tych dwóch instrumentów.

Wystąpienie Jamesa MacGuilla na konferencji „Szkolenie wstępne 
pracowników wymiaru sprawiedliwości w służbie rządów prawa” w 

Bordeaux

https://e-justice.europa.eu/38584/EN/initial_training_of_lawyers_in_the_european_union
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/FAMILY_SUCCESSION_LAW/FSL_Position_papers/EN_FLS_20220225_CCBE-response-to-the-EC-consultation-on-the-cross-border-protection-of-vulnerable-adults.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12965-Civil-judicial-cooperation-EU-wide-protection-for-vulnerable-adults_en
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=71
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/CRIMINAL_LAW/CRM_Position_papers/EN_CRM_20140404_Commission-recommendation-on-procedural-safeguards-for-vulnerable-persons-suspected-or-accused-in-criminal-proceedings.pdf
https://www.europeanlawinstitute.eu/projects-publications/completed-projects-old/protection-of-adults/
https://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Protection_of_Adults_in_International_Situations.pdf


CCBE pragnie z radością powitać następujących nowych przewodniczących:

Powołanie nowych przewodniczących 
i wiceprzewodniczących Komisji/Grup 
Roboczych 

Wspólny webinar CCBE i Rady 
Adwokackiej Azerbejdżanu (ABA)

12 stycznia 2022 r. zorganizowano wspólny webinar CCBE i Rady Adwokackiej Azerbejdżanu (ABA) poświęcony 
zagadnieniom deontologicznym, podczas którego omówiono tak ważne koncepcje jak tajemnica zawodowa i wolność słowa 
prawników. Przemówienie inauguracyjne wygłosił Wiceprezydent CCBE, Pierre-Dominique Schupp, a następnie głos zabrał 
Prezydent ABA.  Moderatorem by Przewodniczący Komisji PECO, Roman Završek.  Członek Komisji Deontologicznej CCBE, 
Jean-Louis Joris, dokonał prezentacji Karty CCBE zawierającej podstawowe zasady wykonywania europejskich zawodów 
prawniczych, Kodeksu Postępowania Prawników Europejskich oraz niedawno przyjętego Modelowego Kodeksu Postępowania. 
Kilka prezentacji poświęconych krajowym zasadom deontologicznym i doświadczeniom w zakresie tajemnicy zawodowej i 
wolności słowa dla prawników przedstawili inni eksperci, np. Alex Tallon (Belgia), Janez Starman (Słowenia), Irakli Kandashvili 
(Gruzja), Piotr Chrzczonowicz (Polska). W sumie w webinarze bezpośrednio na platformie Zoom wzięło udział 204 uczestników, 
a ponieważ webinar był transmitowany na żywo na Facebooku, ponad 500 uczestników mogło go obejrzeć również na tej 
platformie. Nagranie z tego webinaru jest dostępne na stronie internetowej CCBE.

Przewodniczący  
Komisji ds. Środowiska i Zmian 
Klimatu

Przewodniczący  
Stałej Delegacji przy Trybunale 
Sprawiedliwości, Sądzie i Trybunale 
EFTA

Carlo Orlando 

Włochy

Przemyslaw Kamil Rosiak
 
Polska
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Nadchodzące 
wydarzenia
31 MARCA 2022 R.

Publiczna prezentacja Poradnika CCBE-ELF

dotyczącego wykorzystywania sztucznej 
inteligencji przez prawników i firmy 
prawnicze w UE (zob. poniżej)

1 KWIETNIA 2022 R.

Posiedzenie Komitetu Stałego CCBE w 
Brukseli

Publiczna prezentacja Poradnika CCBE-ELF dotyczącego wykorzystywania sztucznej 
inteligencji przez prawników i firmy prawnicze w UE

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej CCBE.

Bezpłatna rejestracja dla uczestników online pod adresem event@ccbe.eu

Udział osobisty wyłącznie na zaproszenie.

https://www.ccbe.eu/actions/events/
mailto:event%40ccbe.eu?subject=

	Signet 1
	_Hlk96612817
	_Hlk96612797

