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W dniu 18 maja odbyła się w Pradze, w Czechach, 129. sesja plenarna CCBE. Prezydent CCBE Antonín Mokrý otworzył obrady w 
historycznym Narodowym Domu na Vinohradach i poprowadził dyskusję nt. takich kwestii jak migracja, deontologia, przyszłość 
zawodu prawnika czy europejska konwencja o zawodzie prawnika.

W sesji wzięło udział kilku specjalnych gości, m.in. Martin Šolc, Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników, 
Wiebe De Vries, Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników, oraz Michal Bobek, Rzecznik Generalny 
Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Podczas sesji plenarnej CCBE zatwierdzone zostały następujące dokumenty:

• Interpretacja zasad i reguł zapisanych w Karcie Podstawowych Zasad Prawnika Europejskiego, Kodeksie postępowania 
prawników europejskich i Wzorcowym Kodeksie postępowania ;

• Wspólne oświadczenie CCBE i FBE w sprawie praworządności i zasady wzajemnego uznawania orzeczeń ;

• Wstępne uwagi CCBE do projektu dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów 
konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE. 
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http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20180518_Interpretation-of-the-Principles-and-Rules-of-the-CCBE-Charter-of-Core-Principles-of-the-European-Legal-Profession.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20180518_Interpretation-of-the-Principles-and-Rules-of-the-CCBE-Charter-of-Core-Principles-of-the-European-Legal-Profession.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EN_NA_20180518_CCBE-and-FBE-Joint-Statement-on-the-Rule-of-Law-and-the-principle-of-mutual-recognition.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180518_Preliminary-CCBE-comments_Proposal-for-a-Directive-on-representative-actions-for-the-protection-of-the-collective-interests-of-consumers.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180518_Preliminary-CCBE-comments_Proposal-for-a-Directive-on-representative-actions-for-the-protection-of-the-collective-interests-of-consumers.pdf


W dniu 17 maja CCBE zorganizowała dyskusję panelową podczas Forum Innowacyjnych Usług Prawniczych 2018 pt.: „Przyszłość 
zawodu prawnika”. 

Obrady Forum koncentrowały wokół trzech 
głównych obszarów: technologia, biznes i plany 
CEE. W konferencji wzięli udział znamienici 
eksperci z poszczególnych dziedzin, m.in. 
pani Catherine Bamford, pan Andrew Arruda 
i pani Nilema Bhakta. Oprócz wymienionych 
osób, w forum uczestniczyli także partnerzy w 
kluczowych kancelariach prawnych, szefowie 
korporacyjnych zespołów prawników, pionierzy 
innowacji prawniczych, którzy podzielili się 
– z ponad setką uczestników – analizami 
indywidualnych przypadków, szeroką wiedzą 
nt. usług prawniczych oraz swoim bogatym 
doświadczeniem w tym obszarze.

W panelu poprowadzonym przez przedstawiciela 
CCBE, pana Martina Maisner, udział wzięli także 
następujący przedstawiciele CCBE: pan Thierry 
Wickers, pan Bertrand Debosque, pan Péter 
Homoki oraz pan Simone Cuomo. Rozmowy 
i debaty koncentrowały się wokół kwestii 
ryzyka i wyzwań obszaru cyberbezpieczeństwa 
dla adwokatów i radców prawnych, oczekiwań 
milenialsów – pokolenia klientów, którzy stawiają prawnikom coraz to nowe wymagania, – a także kwestii korzystania z platform 
i potencjalnych problemów deontologicznych, jakie mogą się pojawić  w praktyce prawniczej, czy integracji kancelarii prawnych 
w ramach e-Wymiaru sprawiedliwości jutra. 

W tym roku CCBE zobowiązała się zapewnić wsparcie Akademii Prawa Europejskiego w organizacji konkursu dla młodych 
prawników, którego celem jest skierowanie uwagi nowych i młodych prawników na znaczenie prawa europejskiego. CCBE jest 
przekonana, że konkurs ten stanowi doskonałą okazję dla świeżo upieczonych członków krajowych i regionalnych samorządów 
prawniczych, którzy chcą dowiedzieć więcej na temat funkcjonowania prawa europejskiego.

Konkurs będzie się składał z trzech etapów, podczas których międzynarodowe zespoły będą musiały wykazać się swoimi 
umiejętnościami przed czołowymi prawnikami europejskimi w obszarach takich jak prawo gospodarcze, wymiar sprawiedliwości 
w sprawach karnych i prawa człowieka. CCBE nie tylko wsparła Akademię Prawa Europejskiego w samej organizacji konkursu, 
ale z ochotą zaangażowała się też w kwestie merytoryczne z nim związane. Członkami jury konkursu będą zarówno drugi 
Wiceprezydent pan Ranko Pelicarić, jak i trzeci Wiceprezydent pani Margarete Gräfin von Galen.

Konkurs odbędzie się 6-7 września 2018 r. w Trewirze, w Niemczech.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj. 

FORUM INNOWACYJNYCH USŁUG PRAWNICZYCH

KONKURS DLA MŁODYCH PRAWNIKÓW

Obradujący uczestnicy panelu CCBE na temat przyszłości zawodu prawnika Od lewej do prawej: Simone 
Cuomo, Martin Maisner, Thierry Wickers, Bertrand Debosque i Péter Homoki

https://younglawyerscontest.eu/


W dniu 23 kwietnia 2018 r. Komisja opublikowała projekt dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia 
prawa Unii. W zeszłym roku CCBE przekazała opinię dotyczącą ochrony informatorów, w której wskazywała na duże znaczenie 
tajemnicy zawodowej i zachowania tajemnicy adwokackiej/radcowskiej w kontekście planów wprowadzenia nowych przepisów 
prawa dot. informowania o nieprawidłowościach. Komisja ds. Kwestii Deontologicznych CCBE przygląda się, w jaki sposób 
projekt ten ewoluuje. 

Ponadto CCBE wzięła udział w warsztatach poświęconych ochronie informatorów, które odbyły się 3 maja w Parlamencie 
Europejskim. Warsztaty poprowadziła posłanka do Parlamentu Europejskiego Virginie Rozière przy wsparciu Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Prawników.

Reprezentując wspólne interesy europejskich krajowych samorządów 
i stowarzyszeń prawniczych przed europejskimi i innymi instytucjami 
międzynarodowymi, CCBE z zaangażowaniem dąży do uregulowania 
zawodu prawnika oraz obrony praworządności, praw człowieka i wartości 
demokratycznych. Stosownie, CCBE z dumą ogłasza zakończenie w ostatnim 
czasie prac nad filmem, którego celem jest pokazanie jaką wartość 
dodaną dla społeczeństwa stanowią adwokaci i radcowie prawni oraz 
stowarzyszenia prawników. 

Film zatytułowany Bridging the citizens and the rule of law (PL: „Zbliżanie 
obywateli i praworządności”) jest dostępny w 3 wersjach jęz. – angielskiej, 
francuskiej i hiszpańskiej – oraz w wersji z napisami (do wyboru ponad 
8 języków). 

Zachęcamy od obejrzenia naszych filmów tutaj lub do odwiedzenia strony CCBE na kanale YouTube here. 

W dniach 14 i 15 maja tego roku, Komisja Europejska i Prezydencja bułgarska 
UE zorganizowały konferencję pt. „Przyszłość e-Wymiaru sprawiedliwości 
w UE oraz nowe technologie na służbie wymiaru sprawiedliwości” w 
Sofii. Podczas konferencji omówiono kilka istotnych kwestii, począwszy 
od sztucznej inteligencji, poprzez proces opracowywania projektu strategii 
dot. e-Wymiaru sprawiedliwości, a na planie działań w obszarze e-Prawa 
skończywszy. Uczestnicy konferencji omówili także środki praktyczne 
służące poprawie współpracy z krajami trzecimi i dostawcami usług oraz 
usprawnieniu procesu wymiany e-Dowodów. Reprezentujący Europejską 
Fundację Prawników pan Alonso Hernandez-Pinzon wziął udział w sesji 
poświęconej platformie e-CODEX. W swoim przemówieniu zatytułowanym 
„Prawnicy badający możliwości e-CODEX w dziedzinie prawa rodzinnego” 
skupił się przede wszystkim na tym, w jaki sposób w ramach procedur 
przewidzianych w rozporządzeniu Bruksela II bis można by skorzystać z 
infrastruktury e-CODEX w sytuacjach takich jak e-uznawanie wyroków 
rozwodowych w państwie członkowskim innym od państwa, którego sąd 
dokonał rozstrzygnięcia w sprawie rozwodu.

PROJEKT KOMISJI – DYREKTYWA W SPRAWIE OCHRONY OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH 
PRZYPADKI NARUSZENIA PRAWA UNII

ZBLIŻANIE OBYWATELI I PRAWORZĄDNOŚCI

EUROPEJSKA FUNDACJA PRAWNIKÓW

Zdjęcie Fundacji

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3441_en.htm
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20170519_Submission-on-whistleblower-protection.pdf
http://www.ccbe.eu/about/video/
https://www.youtube.com/channel/UC36gG2F6hAko9QletB1HhuA


 Z Drugi artykuł z naszej nowej sesji, w ramach której 
przedstawiamy prawników europejskich, którzy wykonują 
wyjątkową pracę broniąc praw podstawowych ukaże się 
w kolejnym biuletynie. 

 Z 28 czerwca, w Brukseli, w siedzibie Parlamentu 
Europejskiego, odbędzie się okrągły stół, któremu 
przewodniczyć będzie posłanka do Parlamentu 
Europejskiego Birgit Sippel. Obrady okrągłego stołu 
zostaną poświęcone opublikowanemu niedawno (tj. 17 
kwietnia) przez Komisję Europejską projektowi przepisów 
prawa z zakresu dowodów elektronicznych w sprawach 
karnych. 

29/06/2018	 Stały	Komitet	CCBE	–	Bruksela

14/09/2018	 Stały	Komitet	CCBE	–	Bruksela

19/10/2018	 Stały	Komitet	CCBE	–	Bruksela

29/11/2018		 Sesja	plenarna	CCBE	–	Lille

30/11/2018	 Konferencja	CCBE:	Sztuczna	inteligencja/	ludzka	sprawiedliwość	–	Lille

W dniu 18 maja CCBE opublikowała wstępne uwagi do niedawno opublikowanego przez Komisję projektu dyrektywy w sprawie 
powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

Odpowiedź CCBE w głównej mierze wynikała z faktu wydania przez Komisję komunikatu prasowego, w którym wskazano, 
że kancelarie prawne nie powinny uczestniczyć w postępowaniach dot. zbiorowego dochodzenia roszczeń w celu uniknięcia 
„ryzyka nadużywania drogi sądowej lub nieuzasadnionych sporów sądowych”. Oświadczenie to w błędny sposób przedstawia 
rolę adwokatów i radców prawnych. Uprawnione organy lub grupy konsumentów będą w naturalny sposób potrzebowały 
porady i wsparcia adwokatów i radców prawnych w celu przygotowania się do sprawy i wystąpienia z powództwem. Adwokaci i 
radcowie prawni są kluczowymi obrońcami praw konsumentów i obywateli. Ich zaangażowanie służy zachowaniu praworządności 
i zapewnia szerszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości. 

Dlatego podstawową kwestią, na którą w swoich spostrzeżeniach wskazała CCBE, było zawarcie w projekcie zastrzeżenia, 
że tylko uprawnione organy będą mogły wszczynać powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów 
konsumentów. CCBE jest zdania, że istnieją inne, mniej restrykcyjne, mechanizmy, które mogą służyć przeciwdziałaniu wszczynaniu 
nieuzasadnionych, sztucznych i dokuczliwych postępowań. Są to np.: wprowadzenie zasady pokrywania kosztów sądowych przez 
stronę przegrywającą lub uniemożliwienie egzekwowania przez podmioty reprezentujące lub adwokatów i radców prawnych 
ich prawa do części zasądzonych kwot. Ponadto, zapewniona w projekcie uprawnionym organom pozycja monopolisty rodzi 
szereg problemów, np. w sytuacji braku uprawnionych organów czy bierności z ich strony, w sytuacji wystąpienia konfliktu 
interesów lub też odmowy czy przeszkód ze strony tych organów.

CCBE nie zgadza się także z decyzją Komisji (sprzeczną z poprzednimi zaleceniami) o ustanowieniu procedury rezygnacji (EN: 
opt-out) zamiast procedury przystąpienia (EN: opt-in). Jako że procedura zbiorowego dochodzenia roszczeń jest oparta na 
pojedynczych roszczeniach, zasada przystąpienia, w ramach której osoby fizyczne i prawne przystępujące do pozwu powinny uczynić 
to wyłącznie w trybie wyraźnej zgody, stanowi jedyną drogę do zapewnienia odpowiedniego poszanowania i zagwarantowania 
wolności każdego pojedynczego konsumenta do podjęcia w sposób w pełni świadomy indywidualnej decyzji o wystąpieniu/
niewystępowaniu z roszczeniem. 

CCBE dokona oceny tego projektu i opublikuje bardziej szczegółowy dokument w stosownym czasie.  

SKRÓT INFORMACJI

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

UWAGI CCBE DO PROJEKTU DYREKTYWY W SPRAWIE ZBIOROWEGO 
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/placeholder.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180518_Preliminary-CCBE-comments_Proposal-for-a-Directive-on-representative-actions-for-the-protection-of-the-collective-interests-of-consumers.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:184:FIN

