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Europejski Dzień Prawnika (EDP)  to wydarzenie służące budowaniu świadomości w zakresie wartości wspólnych dla adwokatów i radców 
prawnych, ich zasadniczego wkładu w system sprawiedliwości i ich roli, gdy chodzi o obronę i propagowanie zasady praworządności. 
Europejski Dzień Prawnika jest obchodzony rokrocznie – w tym roku 25 października – czyli w dniu, w którym obchodzimy Europejski 
Dzień Sprawiedliwości. Tematem przewodnim tegorocznego Europejskiego Dnia Prawnika jest: „Dlaczego adwokaci i radcowie prawni 
są ważni? Obrona obrońców praworządności.” 

W tym roku pragniemy zwrócić uwagę na wzmagające się ataki na adwokatów i radców prawnych i potrzebę zajęcia się tym problemem, 
tak aby umożliwić im wykonywanie obowiązków jako obrońców praworządności. Adwokaci i radcowie prawni to kluczowi promotorzy 
poszanowania zasady praworządności, występujący przeciwko bezprawnym działaniom i broniący praw obywateli. Jednakże coraz częściej 
stają się ofiarą poważnych ataków, które mają miejsce na całym świecie, także w krajach europejskich. Dla przykładu: adwokatom i radcom 
prawnym grozi się, stosuje się wobec nich nadzór, doświadczają oni nękania a nawet są mordowani. 

Taki stan rzeczy w widoczny sposób odbija się na społeczeństwie, ponieważ wskutek tych działań obywatele mogą zostać pozbawieni prawa 
do właściwej obrony swoich praw. Każdy adwokat i radca prawny powinien mieć możliwość wykonywania swoich obowiązków zawodowych 
bez obawy o to, że wobec jego osoby zostaną podjęte działania odwetowe, bez przeszkód i bycia zastraszanym oraz pozostając wolnym od 
jakiegokolwiek niewłaściwego wpływu. 

CCBE wraz z kilkoma europejskimi organizacjami prawniczymi oraz adwokaturami, samorządami i stowarzyszeniami prawniczymi podejmuje 
aktywne działania, zapewniając wsparcie zastraszanym adwokatom i radcom prawnym. Jednym z działań służących obronie obrońców 
(adwokatów i radców prawnych – obrońców praworządności) jest przyznawana rokrocznie przez CCBE Nagroda w dziedzinie praw człowieka. 
Otrzymują ją wybitni adwokaci i radcowie prawni oraz organizacje prawnicze, które wykazują się nadzwyczajnym zaangażowaniem i 
poświęceniem na rzecz poszanowania fundamentalnych wartości. Chodzi tu o takie działania na rzecz praw człowieka jak m.in.: występowanie 
do władz krajowych w sytuacji naruszenia praw adwokatów i radców prawnych czy budowanie świadomości w ramach UE oraz w skali 
międzynarodowej w temacie adwokatów i radców prawnych, którzy są ofiarami naruszeń praw człowieka. 

Istotną inicjatywę w tym kontekście stanowi popierany przez CCBE wniosek o przyjęcie europejskiej konwencji o zawodzie prawnika. 
Istniejące międzynarodowe i europejskie przepisy prawa dot. zawodu prawnika nie są wiążące. Wprowadzenie wiążącego instrumentu, 
który zapewniłby ochronę pozycji adwokata i radcy prawnego byłoby istotnym krokiem wprzód na drodze ku zapewnieniu ochrony praw 
człowieka i praworządności. 

EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA 2018 – „DLACZEGO ADWOKACI I RADCOWIE 
PRAWNI SĄ WAŻNI? OBRONA OBROŃCÓW PRAWORZĄDNOŚCI.”
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W dniu 27 sierpnia Prezydencja CCBE powołała Grupę roboczą ds. przeglądu dokumentów statutowych, która przeprowadzi przegląd tych 
dokumentów pod kątem stosowności i aktualności ich zapisów. Pani Anne Birgitte Gammeljord z Danii została wyznaczona na Przewodniczącą 
Grupy. Rolę sekretarza pełnić będzie Simone Cuomo, Starszy Radca Prawny CCBE a pozostałymi członkami Grupy są: 

• Marcella Prunbauer – Austria 

• Dirk Van Gerven – Belgia 

• Evangelos Tsouroulis – Grecja 

• Marco Vianello – Włochy  

• Hans Vogels – Holandia 

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło stosowną rekomendację w styczniu 2018 r. Przewiduje się, że 
Komitet Ministrów Rady Europy podejmie decyzję w tej sprawie na początku 2019 roku. CCBE przedstawiła swoje 
stanowisko nt. znaczenia europejskiej konwencji o zawodzie prawnika w dokumencie dostępnym pod linkiem 
 
Czego obywatele mogą spodziewać się po EDP?

W Europejskim Dniu Prawnika adwokatury oraz samorządy i stowarzyszenia prawnicze z całej Europy, a także każda osoba czy grupa 
współpracująca z nimi (członkowie, sądy, szkoły prawnicze, studenci, grupy młodzieżowe i organizacje społeczne), przygotowują publikacje i 
organizują wydarzenia służące budowaniu wśród obywateli świadomości nt. roli adwokatów i radców prawnych w promowaniu praworządności. 

Stosownie należące do CCBE adwokatury oraz samorządy i stowarzyszenia prawnicze zachęca się do zorganizowania wydarzeń, opublikowania 
materiałów edukacyjnych czy przeprowadzenia programów promujących Europejski Dzień Prawnika. W EDP może wziąć udział każda osoba 
zainteresowana praworządnością czy rolą adwokatów i radców prawnych w obronie obywateli.

Na stronie CCBE poświęconej EDP można znaleźć liczne materiały nt. tego wydarzenia. CCBE zaprasza każdego do wzięcia udziału w Europejskim 
Dniu Prawnika 25 października tego roku. Jeżeli chcą Państwo podzielić się swoją opinią nt. tego wydarzenia na mediach społecznościowych, 
proszę skorzystać z hashtagu #EuropeanLawyersDay, aby zapewnić komunikację z innymi osobami.

Chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat Europejskiego Dnia Prawnika? 

Jeżeli tak – proszę skontaktować się z Paulą Garrido, Oficer ds. Komunikacji i PR CCBE, pisząc na adres e-mail: garrido@ccbe.eu.

Europejska Fundacja Prawników kierowała pracami na 
rzecz utworzenia kompleksowego i skutecznego programu 
wielostronnej wymiany prawników w Europie. Wprowadzaniu 
współfinansowanego w ramach programu „Sprawiedliwość” 
Unii Europejskiej projektu pt. Wielostronna wymiana 
prawników towarzyszyły duże nadzieje. Obecnie projekt 
przynosi wyniki, które pokazują, że jest nie tylko wykonalny, 
ale że może też być realizowany z sukcesem. W pierwszym 
roku realizacji projektu (lipiec 2017 r. – lipiec 2018 r.) 33 
adwokatów i radców prawnych z 7 państw członkowskich 
UE skorzystało z możliwości pracy za granicą w instytucjach 
goszczących z sektora usług prawniczych. Osoby te oceniły to 
doświadczenie średnio na poziomie 4,8 na 5. 

Mechanizm wymiany działa mniej więcej tak: adwokaci i 
radcowie prawni, którzy przeszli proces selekcji w swoim 
kraju otrzymują propozycję pracy z instytucjach goszczących 
za granicą (w adwokaturach, stowarzyszeniach i samorządach 
prawniczych oraz w kancelariach prawnych) stosownie do 
swoich preferencji, profilu, znajomości języków obcych i 

obszarów specjalizacyjnych. W trakcie trwającego dziesięć dni roboczych pobytu uczestnicy pracują pod nadzorem adwokata lub radcy 
prawnego instytucji goszczącej, który: przydziela im zadania, przekazuje informacje i zapewnia wgląd w krajowe przepisy prawa oraz towarzyszy 
w wykonywaniu ich codziennych obowiązków zawodowych. Dodatkowo uczestnicy projektu mogą chodzić na rozprawy sądowe, brać udział 
w konferencjach i seminariach, odwiedzać instytucje krajowe państwa goszczącego czy uczestniczyć w wydarzeniach networkingowych. 

Oprócz wspaniałych ocen, uczestniczący w wymianie adwokaci i radcowie prawni oraz instytucje goszczące podkreślają wartość dodaną 
projektu gdy chodzi o: a) zwiększanie mobilności adwokatów i radców prawnych w Europie, b) poszerzanie wiedzy nt. zagranicznych systemów 

WIELOSTRONNA WYMIANA PRAWNIKÓW

CCBE PRZEPROWADZA PRZEGLĄD SWOICH DOKUMENTÓW STATUTOWYCH
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prawnych, c) konsolidację transgranicznych sieci adwokatów i radców prawnych oraz kancelarii prawnych czy d) wkład w rozwój europejskiej 
kultury sądownictwa. 

Jednak to jeszcze nie koniec prac. Bazując na tym skutecznym mechanizmie, Europejska Fundacja Prawników pracuje obecnie nad kontynuacją 
projektu, tak aby zapewnić większej liczbie adwokatów i radców prawnych europejskich możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia 
uzyskanych podczas zagranicznych wyjazdów. 

Lepiej rozwinięty i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny stanowi jeden z 10 kluczowych priorytetów Komisji powiązanych z rozwojem 
Jednolitego rynku cyfrowego. W Strategii jednolitego rynku cyfrowego dla Europy z roku 2015 oraz w Planie działania w obszarze 
e-administracji na lata 2016-2020 podkreślono rolę administracji publicznej w procesie wspierania spółek w rozpoczynaniu działalności, 
prowadzeniu działalności w internecie oraz jej rozwojowi transgranicznemu, zob. dokumenty Komisji.

Mając na uwadze ten trend, 25 kwietnia 2018 r. Komisja opublikowała dwa wnioski w ramach tzw. „pakietu prawa spółek” : (1) wniosek w 
sprawie dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek 
i (2) wniosek w sprawie dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w 
prawie spółek. 

CCBE w uwagą przygląda wnioskom Komisji oraz je analizuje. I tak 
26 czerwca 2018 r. Stały Komitet CCBE przyjął dwa dokumenty 
zawierające uwagi do wniosków Komisji. 

Pierwszym wnioskiem Komisja chce wprowadzić wspólną unijną 
procedurę transgranicznego przekształcania i podziału spółek oraz 
zaktualizować istniejące zasady transgranicznego łączenia spółek.  
Według Komisji spółki powinny mieć możliwość skutecznego 
korzystania ze swobody przedsiębiorczości tj. łączenia się, dzielenia 
się i przenoszenia swojej siedziby z jednego państwa członkowskiego 
do drugiego („przekształcenie”) bez konieczności przeprowadzania 
procedury likwidacji i utraty osobowości prawnej, stosownie do 
wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Polbud (C-106/16) z 
października 2017 r. W celu zapobieżenia ewentualnym nadużyciom 
prawa oraz wykorzystaniu proponowanych procedur do zawierania 
fikcyjnych umów, w tym umów służących uzyskaniu nienależnych 
korzyści podatkowych, Komisja proponuje wprowadzenie mocnych 
środków ochrony praw i interesów pracowników, akcjonariuszy/
udziałowców i wierzycieli.

Gdy chodzi o cyfryzację, stosownie do komunikatu prasowego Komisji , tylko 17 państw członkowskich dysponuje pełną procedurą elektronicznej 
rejestracji spółek. We wniosku Komisji dot. stosowania narzędzi cyfrowych w prawie spółek wprowadza się przełomowe rozwiązanie: spółki 
będą mogły rejestrować, ustanawiać nowe filie i przedkładać dokumenty w formie elektronicznej we wszystkich państwach członkowskich. 
W komunikacie prasowym Komisji wskazano także, że „dzięki cyfryzacji proces zakładania działalności gospodarczej stanie się efektywniejszy 
i bardziej opłacalny”. Zasady przyczynią się do pobudzenia potencjału rozwojowego spółek w UE dzięki możliwości założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej w internecie.

CCBE przyjmuje z zadowoleniem oba te wnioski, ponieważ służą one usprawnieniu działalności transgranicznej i unowocześnieniu postanowień 
prawa spółek. Z drugiej strony, Komitet ds. prawa spółek CCBE także dogłębnie je przeanalizował i odnotował w nich pewne luki prawne, 
które zostały opisane szczegółowo w dokumentach przyjętych przez CCBE.

Kolejnym krokiem w ramach prac nad wnioskami Komisji jest zaangażowanie dwóch współprawodawców: Parlament Europejski i Rada 
UE, obecnie w ramach prezydencji austriackiej. Obie instytucje omówią teraz i przenegocjują wnioski Komisji w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej. Rada już rozpoczęła prace ustawodawcze w tym zakresie. Parlament Europejski powołał dwóch sprawozdawców do 
opracowania sprawozdania nt. każdego z wniosków w celu wprowadzenia zmian do ich zapisów i przygotowania stanowiska do przyjęcia w 
pierwszym czytaniu. 

CCBE przygląda się wnioskom z dużym zainteresowaniem i dzieli się swoimi obserwacjami w dokumencie Uwagi CCBE, w którym opisane 
zostały obawy adwokatur oraz samorządów i stowarzyszeń prawniczych, a także adwokatów i radców prawnych dotyczące prawa spółek w 
stale rozwijającym się środowisku cyfrowym. 

WNIOSKI KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE PRAWA SPÓŁEK

© Komisja Europejska
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W erze informacji elektronicznych i rosnącego wykorzystywania sztucznej inteligencji, CCBE podejmuje ważne kroki na drodze do 
zwiększenia świadomości oraz poziomu szkoleń adwokatów i radców prawnych z tej tematyki. 26 czerwca 2018 r. CCBE wzięła udział w 
spotkaniu Zespołu roboczego ds. e-wymiaru sprawiedliwości Rady Unii Europejskiej, w którym uczestniczyli praktycy zainteresowani 
przyszłym Europejskim planem działań dla e-wymiaru sprawiedliwości (2019-2023), którego zapisy są obecnie negocjowane i który 
powinien zostać przyjęty pod koniec tego roku. Jako ważny interesariusz, CCBE została poproszona o przedstawienie propozycji inicjatyw 
do nowego Planu działań. W tym artykule wyjaśniany dlaczego e-wymiar sprawiedliwości jest ważny dla adwokatów i radców prawnych; 
dlaczego adwokaci i radcowie prawni są ważni dla rozwoju e-wymiaru sprawiedliwości oraz przedstawiamy propozycje CCBE w zakresie 
Planu działań dla e-wymiaru sprawiedliwości na lata 2019-2023. 

CCBE i Komitet ds. szkoleń CCBE od kilku lat zajmowali się kwestią uznawania szkoleń zagranicznych dla adwokatów i radców prawnych 
(tzn. szkoleń, w których adwokaci i radcowie prawni UE uczestniczą w państwie członkowskim niebędącym państwem, w którym zostali 
dopuszczeni do wykonywania zawodu). 

W lutym 2017 r. 40 europejskich adwokatur oraz samorządów i stowarzyszeń prawniczych podpisało Memorandum poświęcone wzajemnemu 
transgranicznemu uznawaniu ustawicznego kształcenia prawników W ramach Memorandum, sygnatariusze uzgodnili, że:

„Liczba godzin kursów odbytych w ramach ustawicznego kształcenia prawników przez adwokatów i radców prawnych będących członkami 
adwokatury czy samorządu lub stowarzyszenia prawniczego państwa członkowskiego oraz liczba punktów przysługujących im za te 
kursy powinna podlegać uznaniu w jurysdykcji sygnatariusza w celu wsparcia procesu wypełnienia nałożonych na tych adwokatów 
i radców prawnych wymogów w zakresie ustawicznego kształcenia prawników, stosownie do krajowych, regionalnych lub lokalnych 
zasad i przepisów prawa i bez uszczerbku dla żadnego krajowego, regionalnego czy lokalnego systemu oceny.” 

Przejście do kolejnego etapu uznawania transgranicznych szkoleń wymaga dalszych prac. W tym celu Europejska Fundacja Prawników i 
Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE realizują projekt REFOTRA, który jest finansowany ze środków pochodzących z 
programu „Sprawiedliwość” Unii Europejskiej.

Projekt REFOTRA został podzielony na trzy etapy z trzema ważnymi celami:

1. zakończenie prac badawczych prowadzonych przez CCBE w latach 2015-2016 nad krajowymi obowiązkowymi systemami kształcenia 
ustawicznego w celu uzyskania pełnego zrozumienia obecnej sytuacji w zakresie wzajemnego uznawania szkoleń transgranicznych w 
państwach członkowskich UE;

2. opracowanie rekomendacji służącej/służących wprowadzeniu zasady służących uznawania szkoleń odbytych w innym państwie członkowskim;

3. ocena możliwości funkcjonowania systemu uznawania szkoleń na podstawie rekomendacji, przeprowadzona z adwokaturami oraz 
samorządami i stowarzyszeniami prawniczymi z niektórych państw członkowskich UE.

W czerwcu 2018 r. po raz pierwszy spotkał się główny zespół REFOTRA. Zespół pracuje obecnie nad kwestionariuszem, który zostanie 
omówiony podczas kolejnego spotkania komitetu ds. szkoleń we wrześniu i rozesłany do wypełnienia przez przedstawicielstwa CCBE.

E-WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI: ERA INFORMACJI ELEKTRONICZNYCH 

PROJEKT REFOTRA
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Czy e-wymiar sprawiedliwości jest ważny dla adwokatów i radców prawnych?

Gdy prawidłowo zarządzany, proces cyfryzacji postępowania sądowego stanowi kwestię ważną dla adwokatów i radców prawnych, ponieważ 
może on służyć usprawnieniu dostępu klientów do wymiaru sprawiedliwości, w tym lepszego i szybszego systemu sprawiedliwości, a osobom 
wykonujących zawody prawnicze pozwala zorganizować pracę w bardziej wydajny sposób. Jednakże dla adwokatów i radców prawnych rodzi 
on także pewne implikacje prawne w sytuacji gdy uczestniczą oni w komunikacji elektronicznej z sądami transgranicznymi, np. w zakresie 
deontologii, ochrony danych, odpowiedzialności zawodowej czy zasad gromadzenia i przedstawiania dowodów etc. Z tych powodów ważnym 
jest, aby adwokaci i radcowie prawni szkolili się w temacie możliwości bezpiecznego i skutecznego korzystania z e-wymiaru sprawiedliwości. 

Dlaczego adwokaci i radcowie prawni są ważni dla e-wymiaru sprawiedliwości?

Nie tylko e-wymiar sprawiedliwości stanowi ważne narzędzie dla adwokatów i radców prawnych, ale sami adwokaci i radcowie prawni są 
ważnymi uczestnikami procesu rozwoju e-wymiaru sprawiedliwości. Osoby wykonujące zawody prawnicze to główni użytkownicy aplikacji 
e-wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym oczekuje się od nich przekazania uwag i opinii: e-wymiar sprawiedliwości musi być bezpieczny 
i musi zapewniać wszystkim stronom równe traktowanie. Musi także przyznawać adwokatom i radcom prawnym oraz ich klientom te same 
prawa proceduralne co systemy oparte na dokumentacji papierowej.

Ponadto w ramach e-wymiaru sprawiedliwości trzeba uwzględnić obowiązki deontologiczne i ustawowe adwokatów i radców prawnych. 
Nowe technologie już wywierają znaczący wpływ na zawody prawnicze; istnieją elektroniczne spisy prawników i platformy prawnicze takie 
jak aplikacje opracowywane przez adwokatury oraz samorządy i stowarzyszenia prawnicze w wielu państwach członkowskich. W kontekście 
stale rozwijającego się e-wymiaru sprawiedliwości CCBE proponuje kilka projektów do Programu 2019-2013.

Propozycje inicjatyw CCBE do Programu e-wymiaru sprawiedliwości na lata 2019-2023

Podczas spotkania Zespołu roboczego ds. e-wymiaru sprawiedliwości Rady Unii Europejskiej 26 czerwca CCBE przedłożyła cztery propozycje 
działań do Programu e-wymiaru sprawiedliwości na lata 2019-2023. Jedna z propozycji dotyczy opracowania na poziomie europejskim 
rozwiązania interoperacyjnego do identyfikacji adwokatów i radców prawnych i weryfikacji ich funkcji adwokata lub radcy prawnego (w tym 
ważności posiadanych uprawnień) w elektronicznych transgranicznych procedurach sądowych. Aby móc sprawnie i skutecznie reprezentować 
klientów oraz chronić ich prawa w procedurach transgranicznych, adwokaci i radcowie prawni powinni być w stanie komunikować się 
elektronicznie z organami sądowymi, a w tym kontekście istotnym jest aby organa sądowe były w stanie potwierdzić tożsamość i funkcję 
adwokatów i radców prawnych ustanowionych w państwie członkowskim. Systemy identyfikacji zostały już przygotowane w ramach 
struktur krajowych. Opracowanie procesu transgranicznej weryfikacji tożsamości i funkcji adwokatów i radców prawnych umożliwiłoby 
wprowadzenie bezpośredniej transgranicznej elektronicznej obsługi dokumentów pomiędzy organami sądowymi i adwokatami czy radcami 
prawnymi a samym adwokatom i radcom prawnym zapewniłoby możliwość uzyskania dostępu elektronicznego do akt w innym państwie 
członkowskim. Bazując na sukcesie weryfikacji w ramach platformy Find-A-Lawyer 2 w kilku przypadkach wykorzystania projektu e-Codex, 
ta infrastruktura mogłaby zapewnić wiarygodne i terminowe informacje pochodzące prosto z bazy danych adwokatur oraz samorządów 
i stowarzyszeń prawniczych państw członkowskich (które są jedynymi organami zdolnymi zidentyfikować adwokatów i radców prawnych 
oraz podjąć decyzję, że dana osoba nie powinna już być dłużej uznawana za adwokata czy radcę prawnego). 

Drugie działanie zaproponowane przez CCBE dotyczy dostępu adwokatów i radców prawnych do dowodów elektronicznych i ich wymiany. 
Jego celem jest zapewnienie adwokatom i radcom prawnym łatwego dostępu do dowodów elektronicznych oraz możliwości ich wymiany z 
innymi adwokatami lub radcami prawnymi na poziomie krajowym i europejskim. CCBE z uwagą przygląda się rozwojowi sytuacji w obszarze 
dowodów elektronicznych i angażuje się w ważne dyskusje prowadzone w tym temacie. Dowodem tego zaangażowania jest zorganizowany 
przez CCBE 28 czerwca w Parlamencie Europejski okrągły stół dot. e-dokumentów, o którym mogą Państwo przeczytać więcej w Biuletynie 
czerwcowym. 

CCBE zaproponowała także opracowanie rekomendacji i wytycznych w zakresie możliwości wykorzystania przez wymiar sprawiedliwości 
sztucznej inteligencji do koordynowania działań z różnymi interesariuszami. Rekomendacje zawierałyby wskazówki dla adwokatów i radców 
prawnych, gdy chodzi o korzystanie i wdrażanie sztucznej inteligencji oraz deontologiczne i zawodowe implikacje jej stosowania. W piątek 30 
listopada odbędzie się konferencja CCBE w Lille, która będzie poświęcona sztucznej inteligencji i ludzkiej sprawiedliwości. Więcej informacji 
na temat konferencji można otrzymać od Pauli Garrido, Oficer ds. Komunikacji i PR CCBE, pisząc na adres: garrido@ccbe.eu.

Mając na uwadze wpływ e-wymiaru sprawiedliwości i sztucznej inteligencji na dziedzinę prawa, CCBE jest zdania, że przydałyby się programy 
szkoleniowe dla adwokatów i radców prawnych z tej tematyki, zwłaszcza z aspektów cyfryzacji procesów prawnych i postępowań sądowych. 
Adwokatury oraz samorządy i stowarzyszenia prawnicze mogłyby opracować program szkolenia w celu promowania najlepszych praktyk w 
sferze informacji elektronicznej, w tym 10- lub 20-dniowe warsztaty dla osób wykonujących zawody prawnicze.  

Inicjatywy wskazane w tym artykule stanowią propozycje przedstawione przez CCBE podczas spotkania Grupy roboczej Rady Unii Europejskiej. 
Stosownie CCBE podejmuje ważne kroki w celu promowania interesów adwokatów i radców prawnych oraz ich klientów na polu e-wymiaru 
sprawiedliwości i budowania świadomości w tym zakresie w czasie, gdy nowe technologie bardzo szybko zyskują na znaczeniu i w sytuacji, 
w której adwokaci i radcowie prawni jako kluczowi uczestnicy systemu sprawiedliwości mają do odegrania ważną rolę.

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Newsletter/CCBEINFO73/EN_newsletter_73.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Newsletter/CCBEINFO73/EN_newsletter_73.pdf
mailto:garrido@ccbe.eu


• Informacja CCBE jako opinia amicus curiae zawierająca poparcie dla pozwanego w sprawie Microsoft Ireland (styczeń 2018 r.)  

• Odpowiedź w ramach publicznych konsultacji w sprawie obsługi dokumentów i gromadzenia dowodów w sprawach cywilnych i 
handlowych(26/02/2018)  

• Rekomendacje CCBE w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej (23/03/2018)  

• Wspólne oświadczenie CCBE i FBE w sprawie praworządności i zasady wzajemnego uznawania orzeczeń (18/05/2018)  

• Wstępne uwagi CCBE do projektu dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów 
konsumentów i uchylającej dyrektywę 2009/22/WE (18/05/2018)  

• Interpretacja zasad i reguł zapisanych w Karcie Podstawowych Zasad Prawnika Europejskiego, Kodeksie postępowania prawników 
europejskich i Wzorcowym Kodeksie postępowania (18/05/2018) 

• Uwagi CCBE do wniosku w sprawie dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, 
łączenia i podziału spółek (29/06/2018)  

• Uwagi CCBE do wniosku w sprawie dyrektywy zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i 
procesów cyfrowych w prawie spółek (29/06/2018)  

• Uwagi CCBE do wniosku w sprawie dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (29/06/2018)  

• Uwagi CCBE do projektu zmian do Protokołu nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (29/06/2018)  

• Wstępne uwagi CCBE do wniosku Komisji w sprawie Rozporządzenia w sprawie europejskiego nakazu wydania dowodów dotyczącego 
elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych i europejskiego nakazu zabezpieczenia dowodów dotyczącego 
elektronicznego materiału dowodowego w sprawach karnych (29/06/2018)  

• Przewodnik CCBE: Zasady korzystania z prawniczych platform internetowych przez prawników  (29/06/2018)

05-07/09/2018 r. Walne Zgromadzenie Europejskiego Instytutu Prawa – Ryga

05-07/09/2018 r. Konkurs dla młodych prawników – Trewir

14/09/2018 r.   Stały Komitet – Bruksela

12/10/2018 r.   Konferencja dot. odpowiedzialności powoływanych urzędników i ich współpracowników, 
prawo porównawcze (b.cambier@cambieravocats.be)  – Bruksela

19/10/2018 r.  Stały Komitet – Bruksela

25/10/2018 r.  Europejski Dzień Prawnika

28-29/10/2018 r.  Spotkanie L5 – Porto

STANOWISKA I PRZEWODNIKI CCBE PRZYJĘTE W OKRESIE OD 
STYCZNIA DO SIERPNIA 2018 R.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20180119_Brief-of-the-CCBE-as-amicus-curiae-in-support-of-respondent-in-Microsoft-Ireland-Case.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20180226_CCBE-Response-to-the-Public-Consultation-on-service-of-documents-and-taking-of-evidence-in-civil-and-commercial-matters.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/IT_LAW/ITL_Position_papers/EN_ITL_20180226_CCBE-Response-to-the-Public-Consultation-on-service-of-documents-and-taking-of-evidence-in-civil-and-commercial-matters.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ACCESS_TO_JUSTICE/ATJ_Position_papers/EN_ATJ_20180323_CCBE-Recommendations-on-legal-aid.pdf
https://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
https://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://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/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
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/COMPANY_LAW/CPL_Position_papers/EN_CPL_20180629_CCBE-comments-on-the-Proposal-for-a-Directive-amending-Directive-20171132-as-regards-cross-border-conversions-mergers-and-divisions.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/COMPANY_LAW/CPL_Position_papers/EN_CPL_20180629_CCBE-comments-on-the-Proposal-for-a-Directive-amending-Directive-20171132-as-regards-cross-border-conversions-mergers-and-divisions.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/COMPANY_LAW/CPL_Position_papers/EN_CPL_20180629_CCBE-comments-on-the-Proposal-for-a-Directive-amending-Directive-20171132-as-regards-the-use-of-digital-tools-and-processes-in-company-law.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/COMPANY_LAW/CPL_Position_papers/EN_CPL_20180629_CCBE-comments-on-the-Proposal-for-a-Directive-amending-Directive-20171132-as-regards-the-use-of-digital-tools-and-processes-in-company-law.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_Papers/EN_DEON_20180629_CCBE-comments-on-the-Proposal-for-a-Directive-on-the-protection-of-persons-reporting-on-breaches-of-Union-law.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/PD_LUX/PDL_Position_papers/EN_PDL_20180629_CCBE-comments-on-the-draft-text-of-the-amendments-to-Protocol-No-3-on-the-Statute-of-the-Court-of-Justice-of-the-European-Union.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20180629_CCBE-Preliminary-comments-on-the-Commission-proposal-for-a-Regulation-on-European-Production-and-Preservation-Orders-for-electronic-evidence-in-criminal-matters.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20180629_CCBE-Preliminary-comments-on-the-Commission-proposal-for-a-Regulation-on-European-Production-and-Preservation-Orders-for-electronic-evidence-in-criminal-matters.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/SURVEILLANCE/SVL_Position_papers/EN_SVL_20180629_CCBE-Preliminary-comments-on-the-Commission-proposal-for-a-Regulation-on-European-Production-and-Preservation-Orders-for-electronic-evidence-in-criminal-matters.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Guides_recommendations/EN_DEON_20180629_CCBE-Guide-on-lawyers-use-of-online-legal-platforms.pdf
mailto:b.cambier@cambieravocats.be
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