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KONDOLENCJE CCBE

EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA

KOMISJA EUROPEJSKA: SZKOLENIA

CCBE pragnie wyrazić swoje najszczersze kondolencje rodzinom ofiar zamachów w Paryżu w dniu 13 listopada. Nasze myśli płyną w 
szczególności do kolegów i rodziny Valentina Ribet, młodego prawnika Adwokatury Paryża, który zginął w teatrze Bataclan.

Ataki te podważają podstawowe zasady demokratyczne obowiązujące we Francji i w Europie, które są cenione przez CCBE i bronione 
przez prawników.

Ponadto CCBE pragnie wyrazić swoje zaniepokojenie w związku z zabójstwem obrońcy praw człowieka i Prezesa Adwokatury Regionu 
Diyarbakır, Tahira  Elçi, który został zastrzelony 28 listopada br. w Turcji. Nasze myśli płyną do jego kolegów i rodziny.

Przypominamy, że Europejski Dzień 
Prawnika odbędzie się 10 grudnia 2015 r., 
w połączeniu z Międzynarodowym Dniem 
Praw Człowieka. Tematem wydarzenia jest 
«Wolność słowa».

Wywiad w formie wideo z Prezydent CCBE, 
Marią Ślązak, będzie wkrótce dostępny na 
stronie internetowej CCBE, jak również 
jego transkrypcja. Zachęcamy wszystkie 
nasze samorządy członkowskie, aby 
wykorzystały przygotowywany materiał 

w celach promocji Europejskiego Dnia 
Prawnika.

Materiały pomocnicze dostępne są na 
stronie internetowej CCBE: www.ccbe.
eu/lawyersday 

29 października br. Komisja Europejska opublikowała 
sprawozdanie dotyczące europejskich szkoleń sądowych w 2015 
r. Po raz pierwszy raport zawiera tabelę z podziałem na sytuację 
dotyczącą prawników w państwach członkowskich.

Komisja opublikowała także «Informacje dla podmiotów 
świadczących usługi szkoleniowe», przeznaczone dla tych, 
którzy zapewniają szkolenia dla zawodów prawniczych. Porady 

te zawierają wskazówki, jak najlepiej przygotować, wdrożyć i 
monitorować działania szkoleniowe na podstawie konkretnych 
przykładów. Szczególną uwagę przywiązuje się do szkoleń 
związanych z prawem UE, ale wiele zaleceń odnosi się również do 
szkoleń w innych dziedzinach prawa.

Raport jest dostępny na stronie internetowej Komisji. 
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Prezydent CCBE, Maria Ślązak, podczas konferencji z okazji 10-lecia istnienia Adwokatury Gruzji

http://www.ccbe.eu/lawyersday
http://www.ccbe.eu/lawyersday
http://ec.europa.eu/justice/criminal/european-judicial-training/index_en.htm
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26 października br. Specjalny Komitet TAXE Parlamentu 
Europejskiego przyjął raport «na temat zasad  podatkowych i 
innych środków prawnych o podobnym charakterze lub skutku».

Brzmienie tego raportu budzi poważne obawy wśród członków 
CCBE - tak jak projekt sprawozdania Komisji TAXE, co do którego 
CCBE przedstawiła swoje stanowisko we wrześniu. Szczególne 
wątpliwości związane są z paragrafem 163 raportu.

Propozycje zawarte w paragrafie 163 mogą mieć poważne 
konsekwencje dla prawników, ponieważ nie są one zgodne z 
zasadami i obowiązkami zawodu, w szczególności niezależności 
i tajemnicy zawodowej. Sankcje takie jak cofnięcie licencji 

zawodowej prawnika znajdują się w dziedzinie kompetencji 
Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych lub ich organów 
regulacyjnych. Propozycje zwarte w raporcie podnoszą również 
pytania na temat praw podstawowych, w tym, na przykład, 
domniemania niewinności, prawa do milczenia i nie oskarżania 
siebie oraz pewności prawnej.

CCBE przedstawiła swoje zastrzeżenia przewodniczącym grup 
politycznych w Parlamencie przed planowanym przyjęciem 
sprawozdania TAXE na sesji plenarnej pod koniec listopada 
2015 r.

Raport TAXE dostępny jest na poniższej stronie internetowej.

7 listopada br. Prezydent CCBE, Maria 
Ślązak, uczestniczyła w konferencji w 
Tbilisi z okazji 10-lecia Adwokatury Gruzji. 
Tematem konferencji była „Wolność 
zawodów prawniczych a gwarancje 
instytucjonalne”. Jednym z tematów 
dyskutowanych podczas konferencji stała 
się kwestia problemów, jakie napotykają 
gruzińscy prawnicy w swojej codziennej 
praktyce. Podkreślono potrzebę 
nieustannej dyskusji w kontekście tych 

kwestii zarówno na poziomie krajowym, jak 
i międzynarodowym. Z okazji konferencji 
Maria Ślązak została odznaczona 
Orderem Luarsab Andronikashvili za 
jej wielki wkład w rozwój gruzińskiej 
Adwokatury oraz starania na rzecz 
ochrony praw prawników. Maria Ślązak 
stała się tym samym pierwszym w historii 
zagranicznym prawnikiem nagrodzonym 
Orderem Adwokatury Gruzji.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
10-11/12  Adwokatura Paryża– Otwarcie Roku Prawnego, Paryż  

11-12/12  Dzień Prawnika Litewskiego, Wilno

5 listopada br. w Wiedniu odbyło się 
spotkanie inauguracyjne dające początek 
inicjatywie mającej na celu poprawę 
usług wideokonferencji transgranicznych. 
Inicjatywie przewodzi austriackie 
Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem 
projektu jest promowanie praktycznego 
wykorzystania wideokonferencji 

transgranicznych w celu poprawy 
ogólnego funkcjonowania systemów 
e-sprawiedliwości w państwach 
członkowskich i ogólnie na poziomie 
europejskim.

CCBE wniesie do projektu swoją wiedzę 
na temat prawa karnego i cywilnego w 

celu określenia spraw, które mogłyby 
skorzystać z usług wideokonferencji 
transgranicznych, oraz w celu zapewnienia 
przestrzegania praw i obowiązków 
stron procesowych. Podczas spotkania 
inauguracyjnego omówiono ogólny plan 
pracy oraz kolejne etapy projektu.

13 i 14 listopada w Sofii Wiceprezydent 
CCBE, R. Gemmell, wziął udział w 
obchodach 90-lecia istnienia Naczelnej 
Rady Adwokackiej Bułgarii i wygłosił 
przemówienie gratulacyjne. 
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Prezydent CCBE, Maria Ślązak, otrzymuje Order Luarsab 
Andronikashvili

Wiceprezydent CCBE, R. Gemmell, podczas obchodów w Sofii 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2015-0317%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2015-0317%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=FR

