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07.10.2022

Posiedzenie Komitetu Stałego 
w Andorze

7 października 2022 r. w Andorra la Vella odbyło się posiedzenie Komitetu  

Stałego CCBE. Dzień wcześniej Prezydent CCBE James MacGuill oraz Przewodniczący  

Grupy Roboczej ds. Konwencji Europejskiej Laurent Pettiti wzięli udział w konferencji 

prasowej zorganizowanej przez Andorańską Izbę Adwokacką.

Komitet Stały miał przyjemność rozpo-
cząć swoje posiedzenie od przemówień 
inauguracyjnych szefa rządu Andory, 
Xaviera Espota Zamory, burmistrza 
Andorra la Vella, Conxity Marsol Riart, 
a także prezesa Izby Adwokackiej w An-
dorze, Sonii Baixench Marco (na zdję-
ciach powyżej). Ponadto CCBE miała 
przyjemność gościć szefa Wydziału 
ds. Polityki Wymiaru Sprawiedliwości 
i Praworządności (Dyrekcja Generalna 
Komisji Europejskiej ds.  Praw Podsta-
wowych i Konsumentów), Floriana Gey-
era, jako głównego prelegenta, który 

zaprezentował w formie wideokonfe-
rencji raport Komisji Europejskiej za 
rok 2022 na temat praworządności.
Oprócz raportu na temat praworząd-
ności, podczas posiedzenia Komitetu 
Stałego omówiono kilka innych kwe-
stii, w tym sytuację na Ukrainie, prawa 
człowieka, środowisko i zmiany klima-
tu, Europejską Konwencję o Zawodzie 
Prawnika oraz społeczną odpowie-
dzialność biznesu.

> Więcej na następnej stronie
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> Spotkanie z Izbą Adwokacką Andory: Laurent Pettiti, Przewodniczący Grupy Roboczej  
ds. Konwencji Europejskiej, Sonia Baixench Marco, Prezes Izby Adwokackiej Andory,  
James MacGuill, Prezydent CCBE oraz Xavier Sopena, Wiceprezes Izby Adwokackiej Andory.

Ponadto podczas posiedzenia 
CCBE przyjęła odpowiedź w ra-
mach konsultacji Komisji Europej-
skiej nt. „Unikanie opodatkowa-
nia i agresywnego planowania 
podatkowego w UE – rozwiąza-
nie problemu roli pomocników”. 
W odpowiedzi CCBE potwierdziła, 
iż zdecydowanie potępia każdego 
prawnika angażującego się w nie-
legalne działania i przypomina, że 
prawnikom takim grożą zarówno 
zarzuty karne przed sądami po-
wszechnymi, jak i sankcje dyscy-
plinarne, w tym pozbawienie pra-
wa wykonywania zawodu. Tym 
niemniej CCBE zdecydowanie 
sprzeciwia się ogólnemu szuflad-
kowaniu prawników jako „po-
mocników”. Prawnicy są w istocie 

„strażnikami”, a nie „pomocni-
kami”. Jak podkreśla Organizacja 
Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju (OECD), „większość prawni-
ków przestrzega prawa i odgrywa 
ważną rolę służąc przedsiębior-
stwom i osobom fizycznym pomo-
cą w rozumieniu i przestrzeganiu 
przepisów oraz przyczyniając się 
do sprawnego funkcjonowania 
systemu finansowego. Tych prze-
strzegających prawa profesjona-
listów należy odróżniać od nie-
wielkiej grupy prawników, którzy 
wykorzystują swoje umiejętności 
i znajomość przepisów do aktyw-
nego promowania, wprowadza-
nia na rynek oraz ułatwiania prze-
stępstw popełnianych przez ich 
klientów”.

Już dostępne

Odpowiedź CCBE w ramach konsultacji  
Komisji Europejskiej  
nt. „Unikanie opodatkowania i agresywnego 
planowania podatkowego w UE – rozwiązanie 
problemu roli pomocników”.
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W związku z rozpoczętą 
na początku roku in-
wazją Rosji na Ukra-

inę i jej ogromnym wpływem 
na ludność, która została nią 
dotknięta, ale także na Europę 
i resztę świata, istotne wydało się 
podkreślenie ważnej roli, którą 
w kontekście wojny mogą odgry-
wać prawnicy i stowarzyszenia 
prawnicze zapewniając ochronę 
indywidualnych praw człowieka. 
Prawnicy odgrywają ważną rolę 
w kontekście wojny pomagając 
między innymi osobom uciekają-
cym przed konfliktem i poszuku-
jącym bezpiecznego schronienia. 
Dzięki obecności na granicach 
lub uruchomieniu punktów kon-
taktowych świadczących pomoc 

prawną uchodźcom, prawnicy 
przyczyniają się do obrony pra-
wa do azylu gwarantowanego 
przez takie instrumenty prawne 
jak Karta Praw Podstawowych 
UE (art.  18) czy Konwencja Ge-
newska z  1951 roku. Prawnicy od-
grywają również kluczową rolę 
w przypadku sankcji nakładanych 
przez rządy w związku z wojną, 
zarówno pod względem oceny 
wpływu sankcji na usługi prawne, 
jak i w związku z rolą prawników 
w doradzaniu klientom w zakresie 
przestrzegania zastosowanych 
środków i sankcji.

> Więcej na następnej stronie

                       #EuropeanLawyersDay

25.10.2022

Europejski Dzień Prawnika 2022

Jak co roku, 25 października, w ramach Europejskiego Dnia Sprawiedliwości, 

obchodzono Europejski Dzień Prawnika. W tym roku temat przewodni brzmiał: 

„Niech w czasie wojny zwycięża prawo: rola prawników”.
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> Europejski Dzień Prawnika 2022

Z tej okazji CCBE opublikowała dwa artykuły  
podkreślające kluczową rolę prawników:

Z inicjatywami promującymi Europejski Dzień Prawnika 
wystąpiło kilka adwokatur i stowarzyszeń prawniczych. 
Można je znaleźć na dedykowanej stronie serwisu CCBE.

Prawnicy odgrywają istotną rolę w kontekście wojny 
pomagając osobom uciekającym przed konfliktem 

i poszukującym bezpiecznego schronienia.  
Dzięki obecności na granicach lub uruchomieniu 

punktów kontaktowych świadczących pomoc  
prawną uchodźcom, prawnicy przyczyniają się  

do obrony prawa do azylu.

„Rola prawników w ramach wspierania  
osób uciekających przed wojną”

„Prawnicy na straży sprawiedliwości  
w czasie wojny”

Ondrej Laciak, 
Przewodniczący Komisji 
Prawa Karnego CCBE.

Noemí Alarcón Velasco, 
Przewodnicząca Komitetu  
ds. Migracji CCBE.

Kryzys, taki jak wojna, niesie ze sobą wysoki  
poziom niepewności prawnej. Prawnicy są dobrze 
przygotowani, aby przetrwać burzę legislacyjną, 

zapewnić pomoc prawną i rozwiązać problemy, które 
można załatwić w drodze określenia praw i obowiązków.

Wyszukaj więcej inicjatyw online

„

„
„

„
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Więcej informacji można znaleźć tu

Dalsze informacje na temat konferencji i poszczególnych sesji 

można znaleźć na stronie internetowej IBA.

Na jednej z tych sesji, a mia-
nowicie na sesji pt. „Od-
wrócenie deficytu prawo-

rządności w Europie: jak mogą 
w tym pomóc komercyjne firmy 
prawnicze”, głos zabrał Prezydent 
CCBE, James MacGuill. W swojej 
prezentacji wyjaśnił rolę CCBE 
w dziedzinie obrony praworząd-
ności w Europie, w tym niezależ-
ności zawodu prawnika jako klu-
czowego elementu rządów prawa.
Ponadto do udziału w sesji pt. 
„Czy ‚źli’ klienci zasługują na ‚do-
brych’ prawników?” zaproszono 
również jako prelegenta Sekre-
tarza Generalnego CCBE, Simone 

Cuomo. W swoim wystąpieniu 
podkreślił on, że prawo dostępu 
do prawnika powinno być, rzecz 
jasna, zawsze zagwarantowane 
każdemu oskarżonemu o po-
pełnienie przestępstwa. Jednak 
w przypadku usług prawnych 
co do zasady ważne jest, aby za-
chęcać prawników do tego, by 
zawsze brali pod uwagę szersze 
implikacje swojej pracy, a także 
aby pomagać im w zapobiega-
niu sytuacjom, w których klien-
ci wykorzystują ich porady do 
działań niezgodnych z prawem 
lub do nadużywania procedur 
sądowych.

30.10.2022 do 04.11.2022

Doroczna konferencja IBA

W dniach 30 października – 4 listopada 2022 r. w Miami odbyła się doroczna 
konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA). 

W konferencji wzięło udział wielu cenionych gości. W jej ramach odbyły się 
także interesujące sesje poświęcone wielu aktualnym zagadnieniom.

Źródło: Sędzia Arkadiusz Krupa

CZY TO TWOJA NAJTRUD-
NIEJSZA SPRAWA...?

NIE JEST TAK 
TRUDNA JAK OBRONA 
PRAWORZĄDNOŚCI...
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> Sekretarz Generalny Simone Cuomo bierze udział w warsztatach  
zorganizowanych przez czeską prezydencję Rady UE.

24.10.2022WARSZTATY

Warsztaty na temat cyfryzacji wymiaru  
sprawiedliwości: w kierunku mapy drogowej UE?

24 października 2022 r. sekretarz generalny CCBE, Simone Cuomo, 
uczestniczył w warsztatach dotyczących ewentualnej mapy drogowej UE 

w zakresie cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości,  
zorganizowanych przez czeską prezydencję Rady UE.

W 
swojej prezentacji podkreślił on, że w procesie cyfryzacji postę-
powań sądowych rządy powinny dążyć do poprawy wymiaru 
sprawiedliwości, a nie szukać jedynie korzyści w postaci obni-

żenia kosztów lub zwiększenia efektywności. Jeżeli celem ma być jedynie 
obniżenie kosztów wymiaru sprawiedliwości, to z pewnością ucierpi na tym 
jego jakość. Z drugiej strony, jeżeli cyfryzacja zostanie wykorzystana jako 
środek służący do usprawnienia procesu sądowego poprzez zadbanie o to, 
aby w procesie tym odpowiednio uwzględniono i zintegrowano potrzeby 
wszystkich stron, wówczas system e-sprawiedliwości może potencjalnie 
poprawić dostęp do wymiaru sprawiedliwości!
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10.10.2022WEBINARIUM

Więcej szczegółów na temat programu można znaleźć tutaj

Nagranie można obejrzeć tutaj

Inwigilacja i wpływ nowoczesnych narzędzi 
szpiegowskich na prawa podstawowe

10 października 2022 roku Europejska Fundacja Prawników (ELF) 
zorganizowała we współpracy z CCBE webinarium pt. „Inwigilacja i wpływ 

nowoczesnych narzędzi szpiegowskich na prawa podstawowe”. Webinarium 
okazało się ogromnym sukcesem. Wzięło w nim udział ponad 800 uczestników 

z różnych państw członkowskich UE, a nawet spoza Unii Europejskiej.

Po powitaniu przez Prezydenta 
CCBE, Jamesa MacGuilla, webi-
narium rozpoczęto od pierwsze-

go tematu, a mianowicie wpływu no-
woczesnych narzędzi szpiegowskich 
na prawa podstawowe, a w szcze-
gólności na prawo do prywatności 
i ochrony danych. Temat ten przed-
stawił Europejski Inspektor Ochrony 
Danych, Wojciech Wiewiórowski.
Następnie przewodniczący komisji 
śledczej Parlamentu Europejskiego 
badającej wykorzystanie Pegasusa 

i innych programów szpiegujących, 
Jeroen Lenaers, oraz sprawozdaw-
czyni raportu PEGA w Parlamencie 
Europejskim, Sophie In’t Veld, opo-
wiedzieli o pracy ich komisji.

Ostatni temat został przedstawiony 
przez Przewodniczącego Grupy Ro-
boczej CCBE ds. Nadzoru, Sebastiana 
Cordinga. Dotyczył on ochrony ta-
jemnicy adwokackiej w kontekście 
działań nadzorczych.
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> Pierre-Dominique Schupp, Drugi Wiceprezydent CCBE, i Petros Fassoulas, Sekretarz 
Generalny Międzynarodowego Ruchu Europejskiego

26.09.2022

Doroczna konferencja  
na temat praw podstawowych  

i rządów prawa
26 września Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES)  

zorganizował doroczną konferencję poświęconą najnowszemu raportowi  
Komisji Europejskiej na temat rządów prawa (Raport).

Podsumowanie dyskusji i nagranie z konferencji dostępne jest  
na stronie internetowej EKES.

Podczas konferencji zaprezen-
towano Raport stanowiący 
syntezę wniosków płyną-

cych z wizyt krajowych przepro-
wadzonych przez Grupę ds. Praw 
Podstawowych i Rządów Prawa 
EKES w latach 2020-2021. W wyda-
rzeniu udział wzięli przedstawicie-
le społeczeństwa obywatelskiego 
i instytucji UE, którzy omówili 
najważniejsze wydarzenia w dzie-
dzinie praworządności w Europie 
oraz sposoby mające zagwaranto-
wać, że zalecenia przedstawione 
w Raporcie zaowocują namacalną 
poprawą sytuacji w Państwach 
Członkowskich.
Konferencję otworzyli przewodni-
cząca EKES, Christa Schweng oraz 

komisarz UE ds. sprawiedliwości, 
Didier Reynders. Ponadto w dysku-
sjach przy okrągłym stole dotyczą-
cych roli społeczeństwa obywa-
telskiego w promowaniu rządów 
prawa i działań podejmowanych 
w następstwie zaleceń Raportu, 
uczestniczył Drugi Wiceprezydent 
CCBE, Pierre-Dominique Schupp. 
W swojej prezentacji podkreślił on 
zwłaszcza znaczenie roli prawni-
ków w utrzymaniu i promowaniu 
rządów prawa. W uwagach końco-
wych ambasador i stały przedsta-
wiciel Republiki Czeskiej przy UE, 
Edita Hrdá, podkreśliła ponadto 
znaczenie społeczeństwa obywa-
telskiego w procesie decyzyjnym.

Więcej informacji można znaleźć tu
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> Panagiotis Perakis, Pierwszy Wiceprezydent CCBE, i Eva Pastrana, Dyrektor 
Wydziału Szkolenia w zakresie Wymiaru Sprawiedliwości i Praw Człowieka  
Rady Europy, wraz z międzynarodową grupą prawników.

15.09.2022

Spotkanie z przedstawicielami  
Urzędu Prokuratury Europejskiej
15 września 2022 r. przedstawiciele CCBE odbyli spotkanie  

z przedstawicielami Urzędu Prokuratury Europejskiej (EPPO).

Uruchomienie Europejskiego Programu Edukacji w zakresie  
Praw Człowieka dla Prawników (HELP) w Strasburgu

Spotkanie było niezwykle kon-
struktywne i pouczające, obej-
mowało szeroki zakres zagad-

nień ważnych dla praktykujących 
obrońców. Zakres poruszanych 
kwestii obejmował środki zaradcze 
w sprawach transgranicznych, stoso-
wanie zabezpieczeń proceduralnych, 

komunikację między obroną a oskar-
żeniem oraz rolę „członków nie-
uczestniczących”. Prace CCBE będą 
obecnie koncentrować się na prak-
tycznych działaniach podejmowa-
nych w następstwie dyskusji nad 
poszczególnymi punktami porządku 
obrad i ich wynikami.

CZYTAJ DALEJ
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20.10.2022SZKOLENIE ONLINE

Już dostępne

Poznaj platformę internetową HELP

Uruchomienie przez HELP/CCBE 
szkolenia online na temat etyki dla sędziów, 

prokuratorów i prawników
20 października 2022 r. międzynarodowa grupa 30 prawników z 24 krajów 

UE wzięła udział w Strasburgu w inauguracji kursu Europejskiego  
Programu Edukacji w Zakresie Praw Człowieka dla Prawników (HELP)  

dotyczącego etyki dla sędziów, prokuratorów i prawników.

Kurs HELP został zorganizo-
wany we współpracy z CCBE 
i został sfinansowany w ra-

mach programu Unii Europejskiej 
„Sprawiedliwość” (2021-2027).
Grupę powitała Dyrektor Wydziału 
Szkolenia w zakresie Wymiaru Spra-
wiedliwości i Praw Człowieka Rady 
Europy, Eva Pastrana, oraz Pierw-
szy Wiceprezydent CCBE, Panagio-
tis Perakis. Obydwoje podkreślili 
znaczenie etyki dla osób wykonują-
cych zawody prawnicze i kluczową 
rolę, jaką odgrywają one dla społe-
czeństwa. Ponadto z zadowoleniem 
odnotowali owocną współpracę 
między Radą Europy (CoE) a CCBE. 
Ponadto ekspert Komitetu ds. De-
ontologii CCBE, Jean-Louis Joris, 
szczegółowo omówił zasady Mo-
delowego Kodeksu Postępowania 

CCBE. Oprócz tego sędzia Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka, 
Raffaele Sabato, wygłosił wykład 
na temat znaczenia etyki w zacho-
waniu rządów prawa.
W ramach inauguracji uczestni-
cy zostali zapoznani z Programem 
HELP i jego platformą interneto-
wą, na której znajduje się katalog 
ponad 45 kursów z zakresu praw 
człowieka. Po inauguracji online 
wszyscy uczestnicy zostaną zapi-
sani na dedykowanej stronie kur-
su i rozpoczną zajęcia z udziałem 
mentora. Ci spośród nich, którzy 
pomyślnie ukończą kurs, otrzyma-
ją certyfikaty HELP wydane przez 
CoE i CCBE.

Rada Europy
Program HELP 



01.09.2022 do 30.11.2022

Konkurs CCBE 
Amicus Curiae

CCBE ma przyjemność ogłosić pierwszą w tym roku edycję Konkursu  
Amicus Curiae. CCBE Amicus Curiae to konkurs, który od tego roku będzie 

organizowany corocznie. Jest on skierowany do studentów prawa  
kończących studia (ostatnie 2 lata), których ukończenie jest warunkiem 

dopuszczenia do wykonywania zawodu prawnika w krajach,  
których adwokatury i stowarzyszenia prawnicze są członkami CCBE.

W 
ramach konkursu CCBE Amicus Curiae studenci prawa będą musieli 
przedstawić fikcyjny brief Amicus Curiae, który zostanie następnie oce-
niony przez jury. Zwycięzcą zostanie student, którego brief uzyska naj-

lepszą ocenę. Należy zauważyć, że brief przygotowany w ramach konkursu Amicus 
Curiae jest fikcyjny w tym sensie, iż nie jest on przeznaczony do wykorzystania w żad-
nym z faktycznie toczących się postępowań. > Więcej na następnej stronie

- Rejestracja od dnia -
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Celem konkursu  
CCBE Amicus Curiae jest:

Rejestracja udziału w konkursie rozpoczęła się 1 września 2022 r. 

i zakończy się 30 listopada 2022 r.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj

Wspieranie zagrożonych 
prawników poprzez 
zapewnienie forum do ich 
obrony

Podkreślenie zasadniczej roli 
prawników w budowaniu 
i obronie państwa prawa

Umożliwienie studentom prawa, 
którzy zamierzają uzyskać uprawnienia 
do wykonywania prawniczego zawodu, 
zdobycia praktycznego doświadczenia 
polegającego na sporządzeniu notatki 
w formie briefu Amicus Curiae

Upowszechnianie wiedzy o CCBE 
i jej działalności wśród młodych 
europejskich prawników, którzy 
zamierzają uzyskać uprawnienia 
do wykonywania prawniczego 
zawodu
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06.10.2022

Sankcje UE wobec Rosji
22 lipca 2022 r. Rada wprowadziła środki zabraniające świadczenia niektórych 

usług związanych z działalnością gospodarczą (usług z zakresu rachunkowości, 
audytu, w tym audytu ustawowego, usług księgowych i doradztwa podatkowego), 

a także usług doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 
i zarządzania lub public relations. 6 października 2022 r. Rada rozszerzyła 

zakaz świadczenia usług o usługi architektoniczne i inżynieryjne, a także usługi 
doradztwa informatycznego i prawnego.

> Więcej na następnej stronie
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> Aktualności 
dotyczące sankcji 
UE wobec Rosji

Obecnie zabronione jest świadczenie, bezpośrednio lub pośrednio,  
usług doradztwa prawnego na rzecz rządu Federacji Rosyjskiej  

lub osób prawnych, podmiotów bądź organów mających siedzibę w Rosji. 
Zgodnie z nowymi rozwiązaniami:

„Usługi doradztwa prawnego” nie obejmują reprezentacji, 
doradztwa, przygotowywania lub weryfikacji dokumentów 

w ramach usług reprezentacji prawnej, a mianowicie w sprawach 
lub postępowaniach przed organami administracji, sądami lub 
innymi należycie ukonstytuowanymi oficjalnymi trybunałami, 

a także w postępowaniach arbitrażowych lub mediacyjnych

świadczenie na rzecz Klientów pomocy prawnej w sprawach pozasądowych, 
w tym w transakcjach handlowych, polegającej na stosowaniu lub interpretacji 
prawa; uczestniczenie wraz z Klientami lub w ich imieniu w transakcjach handlo-
wych, negocjacjach i innych kontaktach ze stronami trzecimi, a także przygoto-
wywanie, sporządzanie i weryfikacja dokumentów prawnych.

„Usługi doradztwa prawnego” obejmują

Wyszukaj więcej inicjatyw online



CCBE - INFO / 17

> Więcej na temat sankcji UE wobec Rosji

Zakaz nie ma zastosowania 
do świadczenia usług, któ-
re są absolutnie niezbędne 

do korzystania z prawa do obro-
ny w postępowaniu sądowym 
i prawa do skutecznego środka 
prawnego, ani do świadczenia 
usług, które są absolutnie nie-
zbędne do zapewnienia dostępu 
do postępowań sądowych, admi-
nistracyjnych lub arbitrażowych 
w Państwie Członkowskim, bądź 
do uznania lub wykonania wyro-
ku lub orzeczenia arbitrażowego 
wydanego w Państwie Członkow-
skim. Ponadto zakaz nie ma za-
stosowania do świadczenia usług 
przeznaczonych wyłącznie dla 
osób prawnych, podmiotów lub 
organów mających siedzibę w Fe-
deracji Rosyjskiej, które stanowią 
własność bądź też są całkowicie 
lub wspólnie kontrolowane przez 
osobę prawną, podmiot lub organ 

zarejestrowany lub utworzony na 
mocy przepisów prawa Państwa 
Członkowskiego. Nowe środki 
przewidują również, że zakaz nie 
ma zastosowania do świadcze-
nia usług, które są absolutnie 
niezbędne w celu rozwiązania do 
8  stycznia 2023  r. umów zawar-
tych przed 7  października 2022  r. 
lub umów dodatkowych niezbęd-
nych do wykonania tego rodzaju 
umów.

CCBE analizuje w chwili obec-
nej praktyczne i prawne implika-
cje nowych środków i prowadzi 
w tym zakresie konsultacje z dele-
gacjami CCBE.

Podstawy prawne 
nowych sankcji można 

znaleźć tutaj.

Kliknij tutaj
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20.10.2022NAGRODY

Finał Konkursu Młodych 
Prawników Europejskich

Konkurs Młodych Prawników Europejskich to coroczny konkurs 
organizowany przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA)  
przy wsparciu CCBE i krajowych samorządów prawniczych.

W 
ramach kontynuacji 
konkursu dwie naj-
lepsze drużyny z każ-

dego półfinału, który odbył się 
w czerwcu 2022 r., wzięły w dniach 
10-12 października 2022 r. udział 
w trzydniowym finale, który od-
był się w siedzibie ERA w Trewirze 
oraz w Sądzie Unii Europejskiej 
w Luksemburgu.

Po szkoleniu na temat „jak prowa-
dzić postępowanie sądowe przed 
Trybunałem Sprawiedliwości”, 
przeprowadzonym 10 października 
2022  r., następnego dnia zorgani-
zowano ćwiczenia z negocjacji, 
w których 6 zespołów liczących 
po 4 kandydatów wystąpiło przed 
jury złożonym ze znanych i bardzo 
doświadczonych praktyków i teo-
retyków prawa (Avocat honoraire 
i były partner Weil & Associés, He-
inz Weil, pierwszy wiceprezydent 
CCBE, Panagiotis Perakis, profe-
sor prawa publicznego na Uniwer-
sytecie Panthéon-Assas, Fabrice 
Picod, a także członkowie Rady 
Powierniczej ERA). 12 października 

2022  r. w Sądzie przeprowadzono 
rozprawę w sprawie Moot Court, 
podczas której dwie najlepsze dru-
żyny zostały poproszone o obro-
nę przed jury złożonym z sędziów 
Sądu, nauczycieli akademickich 
i prawników prowadzących pry-
watną praktykę.

Zwycięzcami konkursu zosta-
li Vlad Sulea, Stella Alessandrini, 
Vincenzo Maiorano i Jan Spierzak. 
Drugie miejsce zajęła drużyna 
w składzie Lucie Lavergne, Dimi-
trios Karagiannis, Justine Yansen-
ne i Silvia Buliscakova.

Kolejny konkurs organizowany 
przez ERA odbędzie się w 2023 roku.

Więcej informacji na temat 
Konkursu Młodych Europejskich 
Prawników 2023 można znaleźć 

na stronie internetowej ERA.

Kliknij tutaj
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Prawa człowieka
11.10.2022

We wrześniu i październiku 2022 roku CCBE wystosowała 7 listów 

i przyłączyła się do kilku inicjatyw wspierających zagrożonych  

prawników w Afganistanie, Bangladeszu, na Białorusi, w Burundi, 

Demokratycznej Republice Konga, Grecji i Iranie.

Ponadto 11 października 2022 r., 
po tragicznej śmierci Mahsy 
Amini i gwałtownych repre-

sjach wobec irańskich obywateli 
i prawników manifestujących so-
lidarność z irańskimi kobietami, 
CCBE opublikowała oświadczenie 
wzywające do zakończenia prze-
śladowań w Iranie i zapewnienia 
każdemu dostępu do wybranego 
przez niego prawnika od chwili 
aresztowania. Ponadto w oświad-
czeniu wezwano do zaprzestania 

wszelkich form prześladowania 
i zastraszania prawników w Ira-
nie, a także do zagwarantowania 
natychmiastowej i bezwarunko-
wej wolności wszystkim praw-
nikom arbitralnie przetrzymywa-
nym przez irańskie władze, w tym 
Nasrin Sotoudeh. Wreszcie we-
zwano do przeprowadzenia pu-
blicznego dochodzenia w sprawie 
śmierci Mahsy Amini i innych ofiar 
przez niezależną międzynarodową 
komisję.

Już dostępne

Oświadczenie CCBE dotyczące wsparcia  

dla aresztowanych prawników w Iranie

Wszystkie listy CCBE wyrażające wsparcie dla zagro-

żonych prawników oraz inne inicjatywy wspólne

> Odwiedź portal CCBE poświęcony prawom człowieka
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Nadchodzące wydarzenia

> Pełną wersję można znaleźć na portalu CCBE Agenda

Sesja Plenarna  
w Brukseli

Ceremonia wręczenia nagród CCBE 
w dziedzinie praw człowieka

Posiedzenie Komitetu 
Stałego w Wiedniu 51 Konferencja Prezesów 

Europejskich Organizacji 
Prawniczych w Wiedniu

do


