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W dniu 24 maja w Brukseli odbyła się 128. sesja plenarna. W wystąpieniu inauguracyjnym były Prezes AIJA, David Frølich, zwrócił 
się do Członków CCBE podkreślając rolę naszych organizacji w zachęcaniu prawników do angażowania się w ich społeczności, 
promowaniu dialogu i budowaniu mostów ponad kulturowymi i zawodowymi podziałami. Pan David Frølich wezwał także nasze 
organizacje do przywrócenia należnej dumy naszej profesji oraz zachowywania pamięci o naszej roli w ochronie praworządności, 
dla której musimy zapewnić, że pozostanie ona zakorzeniona w naszej pracy dzięki nieustannej wymianę doświadczeń z naszymi 
kolegami na niwie międzynarodowej.

Anuar Tugel, Przewodniczący Republikańskiego Kolegium Adwokatów w Kazachstanie, także zwrócił się do zgromadzonych 
przedstawiając sposób w jaki stowarzyszenie prawników Kazachstanu może współpracować z CCBE pełniąc – stosownie do 
swojego położenia – rolę łącznika pomiędzy Europą a Azją Centralną. Anuar Tugel podziękował CCBE za pracę wykonywaną w 
ramach Komitetu PECO, podkreślając, że ciągle jeszcze występują obawy o zawód prawniczy w Kazachstanie oraz życząc sobie 
ściślejszej współpracy pomiędzy naszymi organizacjami.

Podczas sesji plenarnej w Brukseli w dniu 24 listopada, Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) przyznała 
gruzińskiemu prawnikowi Zaza Khatiashvili nagrodę w dziedzinie praw człowieka. 

Podczas ceremonii Patrick Henry, Przewodniczący Komitetu ds. Praw Człowieka CCBE, przedstawił osobę pana Khatiashvili jako 
żywy dowód pozytywnych efektów walki o prawa człowieka i zawód prawnika oraz podkreślił, że – pomimo trudnych czasów, 
w których przychodzi nam żyć – walka ta w dalszym ciągu powinna być kontynuowania. 

Pan Khatiashvili podziękował CCBE za pomoc i współpracę z gruzińskim stowarzyszeniem prawników oraz przedstawił swoje 
trudne doświadczenia walki o prawa prawników. Ponowił swoje wezwanie do obrony prawników, którzy są bezprawnie 
przetrzymywani oraz zapewnienia prawnikom swobody wykonywania zawodu. 
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Pan Zaza Khatiashvili przez wiele lat uczestniczył w 
działaniach ukierunkowanych na rozwój instytucjonalny 
zawodów prawniczych w Gruzji oraz walczył przeciw 
bezprawnemu prześladowaniu prawników. Jako prezes 
gruzińskiego stowarzyszenia prawników powołał 
Komisję ds. Ochrony Praw Prawników, której celem 
było przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego 
dla przypadków prześladowania prawników. Jest także 
założycielem i przewodniczącym pierwszego Związku 
Zawodowego Prawników w Gruzji. Jego nieustanna 
walka o zapewnienie swobody i niezależności zawodów 
prawniczych, rozwój demokracji i obronę praw człowieka 
sprawiły, że w 2015 r. Pan Khatiashvili został odznaczony 
przez Prezydenta Gruzji Medalem Honoru. 

Zważywszy na utrzymujące się problemy prawników na 
Ukrainie, CCBE i UNBA podjęły decyzję – poprzez Komitet 
PECO CCBE – o zorganizowaniu specjalnej konferencji w 
2017 r. w Kijowie. 

Konferencja, która odbyła się 10 listopada 2017 r. 
była poświęcona prawom i obowiązkom prawnika w 
postępowaniu wyjaśniającym. Wydarzenie zgromadziło 
około 100 uczestników: przedstawicieli UNBA, regionalnych 
stowarzyszeń prawników, indywidualnych prawników oraz 
europejskich ekspertów i przedstawicieli CCBE, wśród 
których był m.in. Ranko Pelicarić, Wiceprezes CCBE. W 
konferencji uczestniczyła także oraz zabrała głos Pani Olena 
Sotnyk, Przewodnicząca Komitetu Spraw Prawnych i Praw 
Człowieka przy Radzie Europy i Członek Parlamentu Ukrainy. 

Podczas konferencji poruszono następujące kwestie: przypadki przeszukania pomieszczeń prawników i zajęcia dokumentów oraz 
sprzętu komputerowego, przypadki wzywania prawników jako świadków w sprawach dotyczących ich klientów oraz potajemne 
dochodzenia prowadzone przeciwko prawnikom.

Prawnicy ukraińscy zgłosili ponad tysiąc przypadków przeszukań i zajęć przeprowadzonych w kancelariach prawnych w tym 
roku oraz fakt, że władze nie respektują zasady tajemnicy zawodowej prawników. CCBE opublikuje stosowny raport/pismo, w 
którym szczegółowo przestawi swoje obawy w tym zakresie. Raport/pismo zostanie skierowane do władz ukraińskich, ale także 
zostanie przekazane instytucjom i organom europejskim. 

Na początku listopada Komisja Europejska rozpoczęła proces oceny pochodzącej z 2011 r. obecnej strategii szkoleń z tematyki 
sądowniczej oraz przygotowań do nowej strategii na lata 2019-2025. KE planuje przyjąć tę strategię w drugiej połowie 2018 r. 
Szczegółowe informacje są dostępne tutaj:

• Plan prac i ocena Europejskiej strategii szkoleń z tematyki sądowniczej z 2011 r.
• Plan prac nad przyszłą Europejską strategią szkoleń z tematyki sądowniczej na lata 2019-2025

Oceną zostaną objęte wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, w tym kraje kandydujące i sąsiadujące z UE. Oba plany 
działań zostały udostępnione na 4 tygodnie w celu pozyskania informacji zwrotnej; następnie rozpocznie się proces konsultacji 
publicznych, który potrwa 12 tygodni. KE planuje także zorganizować konferencję oraz wspólne spotkania z zaangażowanymi 
interesariuszami.

WSPÓLNA KONFERENCJA CCBE-UNBA W KIJOWIE

EUROPEJSKA STRATEGIA SZKOLEŃ Z TEMATYKI SĄDOWNICZEJ Z 2011 R. – 
OCENA KOMISJI

Ruthven Gemmell Ws, Zaza Khatiashvili, José De Freitas, Ranko Pelicarić

Lidiya Izovitova, Prezes UNBA, Ranko Pelicarić, III Wiceprezes CCBE, Olena Sotnyk, 
Przewodnicząca Pace + Członek Parlamentu Ukrainy

http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5430278_en
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5432247_en


BELGIA

Organizacja BarEuregio.eu we współpracy z Ordre des Barreaux 
francophones et germanophones, Avocats.be, zaprosiła 
prawników, obywateli i firmy do uczestnictwa w tegorocznym 
EDP organizując konferencję poświęconą tematyce prawnej 
«e-wolucji prawników: ku większej sprawiedliwości? » w 
obwodzie Spa-Francorchamps Circuit.  Mówcami byli m.in.: 
Pierre Henry (Prezes Verviers Bar), Melchior Wathelet Junior 
(Prezes Spa-Francorchamps Circuit), David Fredrich (LegalTech 
Solutions: Consulting, Conception & Development – Larcier), 
Dan Kohn (Szef Key Accounts and Networks – SECIB), Melchior 
Wathelet Senior (Pierwszy Rzecznik Generalny Trybunału 
Sprawiedliwości UE), Eric Balate (prawnik w Mons Bar, 
administrateur of Avocats.be oraz wykładowca na Uniwersytecie 
w Mons) oraz Nicolas Petit (Wydział Prawa, Uniwersytet w Liège, 
jeden z dyrektorów, Brussels School of Competition (Bruksela); 
EDHEC Business School, Francja). Forum moderował Gilles 
Quoistiaux, dziennikarz z Trends-Tendances.

Artykuł w La Tribune d’Avocats.be 

REPUBLIKA CZESKA 

Podczas tegorocznego Europejskiego Dnia Prawnika 
poświęconego tematowi: „E-woluujący prawnicy: w jaki 
sposób transformacja cyfrowa może wzbogacić relację 
obywatela z prawnikiem”, czeskie stowarzyszenie prawników 
zaprezentowało pracę Antonín Mokrý, I Wiceprezesa CCBE: 
„Czy maszyny zastąpią człowieka w rozstrzyganiu sporów?” 
(oryginał dostępny pod linkiem). Plakat CCBE oraz artykuł 
na temat świadczenia usług prawnych za pomocą platform 
elektronicznych został opublikowany w Biuletynie – czasopiśmie 
czeskiego stowarzyszenia prawników, które jest dystrybuowane 
wśród prawników i aplikantów. Ponadto, artykuł na temat EDP 
(oryginał dostępny pod linkiem): wraz z linkami do strony CCBE 
dotyczącej Europejskiego Dnia Prawnika został opublikowany 
25 października 2017 r. w wersji elektronicznej Biuletynu oraz 
na stronie i koncie stowarzyszenia na Twiterze.

W tym roku Europejski Dzień Prawnika obchodziliśmy w dniu 25 października. Europejski Dzień Prawnika (EDP) to dzień, w 
którym świętujemy zasady praworządności i nieodłączną rolę prawnika w procesie obrony tych zasad oraz wspólne wartości 
prawników i ich wkład w system sprawiedliwości. Motywem przewodnim w tym roku było: „E-woluujący prawnicy: w jaki sposób 
transformacja cyfrowa może wzbogacić relację obywatela z prawnikiem” (ang. E-volving lawyers: how digital transformation 
can enrich the relationship between the citizen and the lawyer.). 

Celem tego dnia było zapoznanie obywateli z nowymi technologiami dostępnymi dla prawników oraz z ich pozytywnym wpływem 
na ewoluującą relację prawników z obywatelami. Każdy samorząd prawniczy i każde stowarzyszenie prawnicze zostało zachęcone 
do zorganizowania własnej imprezy w swoim kraju w celu zapewnienia, że Europejski Dzień Prawnika będzie wydarzeniem o 
tak dużym zasięgu, jak tylko to możliwe.

EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA 2017 – 4. EDYCJA

 Jean-Pierre Buyle, Prezes Avocats.Be.

https://twitter.com/gilquoistiaux?lang=fr
https://twitter.com/gilquoistiaux?lang=fr
http://mailchi.mp/avocats/notre-petrole-cest-lhumain?e=5a28b7ba64#8
http://www.bulletin-advokacie.cz/nahradi-stroje-cloveka-pri-rozhodovani-sporu
http://www.bulletin-advokacie.cz/nahradi-stroje-cloveka-pri-rozhodovani-sporu
http://www.bulletin-advokacie.cz/evoluce
http://www.bulletin-advokacie.cz/evoluce


CHORWACJA

Chorwackie stowarzyszenie prawników uczciło Europejski 
Dzień Prawnika w dniu 25 października w ramach konferencji 
zatytułowanej „Wpływ technologii na zawody prawnicze”, 
która odbyła się w siedzibie stowarzyszenia w Zagrzebiu. 
W przemówieniu inauguracyjnym Robert Travaš, Prezes 
Stowarzyszenia, powiedział, że technologia powinna ułatwiać 
pracę prawników, a nie zastępować osobisty kontakt prawnika z 
klientem. Prawnicy Lovro Kovačić i Tonči Ravlić omówili kwestie 
technologiczne, które już stanowią element codziennego życia 
prawników.

IRLANDIA PÓŁNOCNA

Stowarzyszenie Prawników Irlandii Północnej zorganizowało 
konferencję, która stanowiła okazję do uświetnienia EDP 
poprzez podkreślenie znaczącego wkładu zawodów prawniczych 
w budowanie systemu praworządności i sprawiedliwości w całej 
Europie. W konferencji uczestniczyło ponad 50 prawników, 
którym dane było wysłuchać kilku głównych mówców, np. 
Iana Huddlestona, Prezesa Stowarzyszenia Prawników Irlandii 
Północnej, oraz Stephena Beattie’go i Andrew Bennetta z 
międzynarodowej kancelarii prawnej Allen & Overy LLP. Artykuł 
poświęcony temu wydarzeniu został opublikowany w irlandzkim 
biuletynie prawniczym Irish Legal News. 

GRECJA 

Greckie stowarzyszenie prawników zorganizowało wydarzenie 
wokół tematu: „E-woluujący prawnicy: w jaki sposób 
transformacja cyfrowa może wzbogacić relację obywatela 
z prawnikiem”. Mówcami byli m.in.: Vassilis Alexandris, 
Prezes Stowarzyszenia Prawników w Atenach oraz Prezydium 
wszystkich greckich stowarzyszeń prawników; Panagiotis 
Lymperopoulos, Sędzia Sądu Apelacyjnego, Wiceprezes Związku 
Sędziów i Prokuratorów; Ioanna Kalantzakou, Wiceprezes 
Stowarzyszenia Prawników w Atenach; Nikolas Kanellopoulos, 
Sekretarz Generalny OPEMED, Wiceprezes Związku Greckich 
Kancelarii Prawnych; Alkistis Christofilou, prawnik LL.M, LSE; 
Panagiotis Perakis, członek Rady Stowarzyszenia Prawników w 
Atenach i Przewodniczący Komitetu ds. Dostępu do Wymiaru 
Sprawiedliwości CCBE.

POLSKA 

Z okazji EDP, polska Krajowa Rada Radców Prawnych zachęciła 
okręgowe izby radców prawnych do zorganizowania w szkołach 
lekcji dla uczniów. Spotkania miały na celu promowanie wiedzy 
z dziedziny prawa oraz tematyki Dnia – E-woluujący prawnicy: 
w jaki sposób transformacja cyfrowa może wzbogacić relację 
obywatela z prawnikiem. Lekcje były prowadzone pro bono 
przez polskich radców prawnych i adwokatów. Europejski 
Dzień Prawnika w Polsce został ponadto uczczony poprzez 
zorganizowanie – przez Komisję Wspierania Rozwoju 
Zawodowego przy Krajowej Radzie Radców Prawnych – 
konferencji zatytułowanej „Nowoczesna kancelaria prawna – 
rozwój i wyzwania”. Wśród prelegentów był Pan Jaap Bosman – 
międzynarodowy konsultant biznesowy dla kancelarii prawnych 
z firmy TGO Consulting. 

Ja, Robert Travaš, Lovro Kovačić, Tonči Ravlić

Panagiotis Lymperopoulos, Nikolas Kanellopoulos, Panagiotis Perakis, 
Ioanna Kalantzakou, Alkistis Christofilou.

Stephen Beattie, Allen & Overy, Ian Huddleston, Prezes Stowarzyszenia 
Prawników Irlandii Północnej, Andrew Bennett, Allen & Overy, Michael 

Robinson, Szef Delegacji Zjednoczonego Królestwa do CCBE

Jaap Bosman podczas konferencji „Nowoczesna kancelaria 
prawna – rozwój i wyzwania”

http://mailchi.mp/irishlegal/iln-02-06-812221?e=acd3478b2b
http://mailchi.mp/irishlegal/iln-02-06-812221?e=acd3478b2b
http://mailchi.mp/irishlegal/iln-02-06-812221?e=acd3478b2b


HISZPANIA 

Hiszpańskie stowarzyszenie prawników zorganizowało okrągły 
stół z Victorią Ortega Benito, Prezesem Stowarzyszenia 
i prawnikami z obszaru IT. Po wydarzeniu opublikowana 
została informacja prasowa (oryginał dostępny pod linkiem) 
przedstawiająca EDP oraz inicjatywy i najlepsze praktyki 
krajowego i regionalnych stowarzyszeń prawników.  

SŁOWENIA 

W dniu 25 października słoweńskie stowarzyszenie prawników 
– we współpracy z działającą przy stowarzyszeniu Akademią 
Prawa i Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Ljubljanie – 
zorganizowało debatę na temat „Etyczne aspekty korzystania 
z nowych technologii w obszarze prawa i ochrony obywateli”. W 
debacie udział wzięło czterech przedstawicieli stowarzyszenia 
(Roman Završek, LL.B., Prezes, Živa Drol Novak, Przewodniczący 
Komisji ds. Etyki, Janez Stušek i Alenka Košorok Humar, 
Dyrektor Akademii Prawa).  Wydarzenie skierowane było 
do studentów prawa i ogółu społeczeństwa. Wcześniej, przy 
współpracy z działającą przy stowarzyszeniu Akademią Prawa 
i regionalną jednostką Stowarzyszenia Prawników w Ljubljanie, 
zorganizowano dostępny dla szerokiej publiki wykład pt. 
„Należyta staranność prawników w handlu elektronicznym”. 
Wykład wygłosił Janez Stušek, członek Stowarzyszenia. 

SŁOWACJA

Słowackie stowarzyszenie prawników zorganizowało konkurs 
na esej dotyczący tematyki EDP: „Przyszłość i Technologia 
– E-wolucja Prawników”. Zwycięzca został wybrany przez 
trzyosobowe jury, którego członkami byli przedstawiciel 
Rady Stowarzyszenia, członek grupy roboczej ds. IT i Oficer 
Informacyjny CCBE. W dniu 16 listopada, zwycięzca – Tomáš 
Dilong, student studiów licencjackich na Uniwersytecie w 
Trnawie – otrzymał w nagrodę 300 EUR. Celem konkursu było 
zachęcenie przyszłych prawników do przedstawienia swoich 
opinii oraz promocja EDP na uniwersytetach. W tym roku, 
stowarzyszenie po raz pierwszy współpracowało z Europejskim 
Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Słowacja. Esej 
zostanie opublikowany w listopadowym numerze Biuletynu 
stowarzyszenia wraz z artykułem poświęconym EDP. 

NIEMCY

Podczas „Forum DAV: cyfrowe postępowanie cywilne” w dniu 
8 listopada tego roku w Berlinie, niemieckie stowarzyszenie 
prawników omówiło kwestię, w jaki sposób należy prowadzić 
skuteczne cyfrowe postępowanie cywilne. Wydarzenie to 
miało na celu opracowanie rekomendacji ustawodawczych 
ukierunkowanych na polepszenie obecnych zasad tak aby 
zarówno prawnicy, jak i ich klienci mogli skorzystać z digitalizacji 
profesji.    

PORTUGALIA

Portugalskie stowarzyszenie prawników zorganizowało 
okrągły stół portugalskich specjalistów, dostawców usług 
IT i prawników. Specjalnym gościem wydarzenia był Thierry 
Wickers, który wygłosił wykład na temat wspływu technologii 
na zawody prawnicze.

SZWECJA

Europejski Dzień Prawnika 2017 został odnotowany na stronie 
internetowej szwedzkiego stowarzyszenia prawników oraz w 
mediach społecznościowych; podano informację na temat 
motywu przewodniego oraz znaczenia zawodów prawniczych 
dla demokracji, praworządności i praw człowieka. 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Stowarzyszenie Prawników Anglii i Walii zorganizowało 
seminarium zatytułowane „Wpływ technologii na zawody 
prawnicze”. Seminarium uświetnili swoją obecnością Lord 
Briggs (Sędzia Sądu Najwyższego i Sędzia odpowiedzialny 
za ukierunkowany na unowocześnienie przegląd Wydziału 
Kanclerskiego w 2013 r.) oraz Peter Wright (założyciel i Partner 
Zarządzający firmy Digital Law UK). 

Okrągły stół z Victorią Ortega Benito, Prezesem Hiszpańskiego Stowarzyszenia 
Prawników i prawnikami z obszaru IT

http://www.abogacia.es/2017/10/25/la-abogacia-celebra-el-dia-del-abogado-europeo-y-el-dia-europeo-de-la-justicia/
http://www.abogacia.es/2017/10/25/la-abogacia-celebra-el-dia-del-abogado-europeo-y-el-dia-europeo-de-la-justicia/


TRACHILD oznacza projekt pt. „Szkolenie dla prawników reprezentujących dzieci w postępowaniu karnym, administracyjnym i 
cywilnym (ang. Training of lawyers representing children in criminal, administrative and civil justice). Jest to projekt współfinansowany 
przez UE w ramach programu zarządzanego przez Dyrekcję Generalną KE ds. Sprawiedliwości „Prawa, równość i obywatelstwo”, 
którego celem jest przeszkolenie 180 prawników z sześciu państw członkowskich EU z zakresu europejskich i krajowych przepisów 
prawa dot. praw dziecka. Koordynatorem projektu jest paryskie stowarzyszenie prawników oraz Europejska Fundacja Prawników 
przy współpracy z krajowymi stowarzyszeniami prawników z Hiszpanii, Grecji, Cypru, Irlandii i Polski. Projekt rozpoczął się w 
grudniu 2016 r. i potrwa do końca maja 2018 r. Do tej pory odbyły się trzy seminaria: w Paryżu, Warszawie i Madrycie. Ostatnie 
dwa seminaria zaplanowano w Dublinie i Atenach. Szczegółowe informacje na temat seminariów oraz materiały szkoleniowe i 
dokumenty referencyjne dot. praw dziecka są dostępne na stronie  projektu TRACHILD  (http://trachild.org/fr/), przygotowanej 
przez paryski samorząd prawniczy podczas realizacji projektu.

PROJEKT TRACHILD

14/12/17  Konferencja szkoleniowa Rady – Bruksela

24/01/18	 Wydarzenie	towarzyszące	zorganizowane	przez	CCBE	przy	Radzie	Europy	
–	Strasbourg

26/01/18 Okrągły	stół	CCBE	podczas	konferencji	CPDP	„Bezpieczeństwo	narodowe	
–	darmowa	licencja	na	nadzór	ze	strony	organów	rządowych?”	 – Bruksela

08/02/18	 Stały	Komitet	CCBE	–	Wiedeń

23/03/18	 Stały	Komitet	CCBE	–	Wilno

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

http://www.cpdpconferences.org/fri26012018.html
http://www.cpdpconferences.org/fri26012018.html

