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Koledzy i Przyjaciele, 
 
Zapraszam do przeczytania wiosennego wydania 
naszego biuletynu.  Na ten rok zaplanowaliśmy 
szereg wydarzeń, które będą nie tylko 
wydarzeniami naukowymi, ale będą także 
sprzyjały rozwijaniu wzajemnych kontaktów. W 
dniach 15 i 16 czerwca w Ałmaty w Kazachstanie 
odbędzie się konferencja „Adwokaci 2018” oraz 
walne zgromadzenie naszego stowarzyszenia. 
Wszystkich zapraszam do wzięcia udziału w tych 
wydarzeniach. 26 października w Bernie w 
Szwajcarii organizujemy dla ekspertów i 
specjalistów konferencję pt. „Dostęp do rynku 
w Europie i poza nią”, podczas której będziemy 
rozmawiać o tej kwestii. Więcej informacji 

wkrótce. Nasz Komitet Młodych Prawników przygotowuje Forum biznesowe 
prawników (ang. Legal Business Forum), które zaplanowano na wiosnę 2019 r. 
Zapraszamy naszych członków do zaangażowania się w przygotowanie tego 
wydarzenia i przesyłanie propozycji tematów do poruszenia podczas Forum. 
W styczniu i w lutym nasi przedstawiciele brali udział jako prelegenci i 
uczestnicy podczas wydarzeń zorganizowanych w Strasburgu, Wiedniu, 
Barcelonie i Brukseli. Więcej informacji znajdziecie w tym Biuletynie oraz 
na naszej stronie. 
 
Maria Ślązak 
Prezydent 
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Europejskie Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL) we współpracy z 
Republikańskim Kolegium Adwokatów w Kazachstanie i Komisją ds. adwokatów 
i radców prawnych Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników organizuje w 
dniach 15-16 czerwca w Ałmatach w Kazachstanie konferencję „Adwokaci 2018”. 
W konferencji przewidziano udział Stowarzyszeń Prawników z Kirgistanu, 
Tadżykistanu i Uzbekistanu. Tematyka konferencji obejmuje w szczególności 
niezależność prawników i samorządów, zasady etyki, odpowiedzialność 
dyscyplinarną, ramy pomocy prawnej oraz ustawiczną edukację prawniczą. 
Chcemy omówić te kwestie, aby móc propagować koncepcję samoregulującego 
się zawodu, wspierać networking prawników z Azji Centralnej i innych 
kontynentów oraz promować wzajemną współpracę zawodową prawników 
pochodzących z różnych regionów i jurysdykcji. Chcemy, aby w konferencji 
wzięła udział szeroka rzesza naszych kolegów i koleżanek z różnych 
regionów, tak by stała się ona prawdziwym forum networkingowym, które 
umożliwi nie tylko wymianę opinii i poglądów, ale także pozwoli uzupełnić 
brakującą wiedzę, omówić różne stanowiska, opracować strategie i 
przeprowadzić nieformalne rozmowy Więcej informacji jest dostępnych na 
naszej stronie i na Facebooku. 
 

Adwokatura w Kazachstanie – 
teraźniejszość i przyszłość. 
 
Ustawa o adwokaturze została przyjęta przez 
Republikę Kazachstanu w 1997 r. Była to 
pierwsza i najbardziej postępowa ustawa 
wśród krajów byłych republik radzieckich. W 
rzeczywistości adwokatura w Kazachstanie 
jest jedną z nielicznych instytucji 
publicznych w tym kraju, która zachowała 
niezależność od państwa. Procedura 
uzyskania kwalifikacji prawnika obejmuje: 

odbycie praktyki, która może trwać od sześciu miesięcy do jednego roku, 
zdanie egzaminu dopuszczającego przed komisją powołaną przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości, uzyskanie licencji od Ministerstwa Sprawiedliwości i 
przystąpienie do kolegium adwokatów (samorządu). Republikańskie Kolegium 
Adwokatów reprezentuje i chroni interesy adwokatów i kolegiów przed 
organami państwowymi i innymi instytucjami, koordynuje działania i 
zapewnia wysoką jakość usług adwokackich. Republikańskie Kolegium 
Adwokatów jest niezależną, autonomiczną, samofinansującą się, zawodową 
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organizacją typu non-profit. Jego członkami jest 16 terytorialnych 
kolegiów adwokatów powołanych w regionach Kazachstanu i miastach o 
znaczeniu dla państwa, czyli w Astanie i Ałmatach. W tej chwili do kolegiów 
adwokackich należy 4 721 adwokatów obecnej Republiki Kazachstanu. 
Adwokaci, którzy nie pracują w kancelariach mogą prowadzić działalność 
samodzielnie (obecnie takich adwokatów jest 1 812) lub jako członkowie 
izby (na tę chwilę działa 149 izb). W Kazachstanie adwokaci dysponują 
wyłącznym prawem do obrony w sprawach karnych oraz w sprawach dot. 
wykroczeń administracyjnych. W sprawach cywilnych oprócz adwokata może 
brać udział każda inna osoba posiadająca wyższe wykształcenie prawnicze. 
W ten sposób część rynku w Kazachstanie była nieuregulowana. Potrzeba 
reformy zawodów prawniczych i rynku usług prawniczych doprowadziła do 
przedstawienia parlamentowi Republiki Kazachstanu nowego projektu ustawy 
o adwokaturze i pomocy prawnej. Projekt ustawy został skrytykowany przez 
społeczność adwokacką i ekspertów międzynarodowych jako niezgodny z 
międzynarodowymi zasadami organizacji i działania adwokatury. W 
szczególności projekt prowadzi do wzmocnienia uregulowania adwokatury 
przez państwo, wprowadzenia możliwości powołania adwokatury państwowej, 
naruszenia procedury wyboru organów adwokatury; wprowadzenia 
przedstawicieli państwa do komisji dyscyplinarnej i naruszenia sposobu 
finansowania adwokatury. Pomimo braku zgody z ustawodawcą, adwokatura 
Kazachstanu aktywnie uczestniczy w procesie omawiania projektu ustawy i 
dąży do usunięcia z niego kontrowersyjnych przepisów. 
 
Anuar Tugel 
Prezydent 
Republikańskie Kolegium Adwokatów 
 

 
Konferencja AEA-EAL w Bernie 

 
26 października AEA-EAL wraz ze Światowym 
Instytutem Handlu organizuje konferencję 
dla ekspertów „Dostęp do rynku w Europie 
i poza nią” poświęconą możliwościom 
wejścia na Jednolity rynek. W świetle 
wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, chcemy 
omówić czy istniejące modele są 
wystarczające czy też konieczne jest 

opracowanie nowych instrumentów. Więcej informacji wkrótce. 
 

Nowy portal Adwokatury Gruzji 
 
 Portal prawniczy został utworzony w 2017 r. Stanowi on 
najprostsze narzędzie komunikacji z Adwokaturą. Pozwala 
prawnikom przesyłać zestawienia i inne dokumenty zawierające 
wymagane informacje do komisji ds. etyki, centrum 
szkoleniowego czy organów administracyjnych Adwokatury. 
Wiecej informacji o tej inicjatywie można znależć na naszej 
stronie aea-eal.eu. 

prof. Philipp 
Zurkinden 

Jean Pierre 
van Cutsem 

Irakli 
Khandashvili 
GBA Board 
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Działania Rady Europy 
 
13 października 2016 r. pan Bernd 
Fabritius, niemiecki członek 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy wraz z grupą innych członków 
złożył wniosek o opracowanie 
europejskiej konwencji o zawodzie 
prawnika. 7 marca 2017 r. Komisja 
Spraw Prawnych i Praw Człowieka 
powołała panią Sabien Lahaye-Battheu z 

Belgii na sprawozdawcę dla tej sprawy. Komisja zorganizowała dwa 
wysłuchania. W wyniku tych prac opracowane zostało sprawozdanie, w którym 
wskazano na „potrzebę wprowadzenia wiążącej regulacji w tym obszarze, w 
formie konwencji”. Konwencja taka powinna bazować na istniejącej 
Rekomendacji Rec(2000)21 Komitetu Ministrów i uwzględniać późniejsze 
standardy i rozwój sytuacji w kontekście prawnym. Powinna przewidywać 
skuteczny mechanizm kontroli i zapewniać możliwość ratyfikacji przez 
państwa nieczłonkowskie. Ponadto konwencja powinna zostać uzupełniona o 
szybszy i bardziej elastyczny mechanizm wczesnego ostrzegania.” W dniu 24 
stycznia tego roku Zgromadzenie Parlamentarne zagłosowało za opracowaniem 
europejskiej konwencji o zawodzie prawnika wzywając Komitet Ministrów do 
rozpoczęcia prac nad dokumentem. 
 

Wywiad ze sprawozdawcą RE, 
panią Sabien Lahaye-Battheu 
 
Dlaczego zachodzi potrzeba przyjęcia 
konwencji o zawodzie prawnika przez 
Radę Europy? Czy projekt konwencji 
powinien obejmować jakieś nowe 
obszary lub gwarancje prawne 
niezależności zawodu prawnika? 
 
Odpowiednio ugruntowany i uregulowany 
niezależny zawód prawnika ma 

fundamentalne znaczenie dla poszanowania praworządności i ochrony praw 
człowieka. Fakt ten został odzwierciedlony w licznych instrumentach 
międzynarodowych; kluczowe standardy zostały zawarte w Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka i szerzej opracowane w orzecznictwie 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Bardziej szczegółowe zapisy 
zostały określone w niewiążących dokumentach na poziomie zarówno 
organizacji międzynarodowych, w tym Rady Europy i Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, jak i międzynarodowych stowarzyszeń prawników. Te szersze 
standardy nie mają jednakże wiążącego charakteru a fakt, że prawnicy 

EUROPEJSKA KONWENCJA 
O ZAWODZIE PRAWNIKA 
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doświadczają coraz to większej presji w niektórych państwach członkowskich 
Rady Europy a w wielu innych nie zawsze mają zapewnioną odpowiednią ochronę 
wskazuje na potrzebę wprowadzenia wiążącego instrumentu w tym obszarze – 
w postaci konwencji. Konwencja taka powinna bazować na istniejącej 
Rekomendacji Rec(2000)21 Komitetu Ministrów i uwzględniać późniejsze 
standardy i rozwój sytuacji w kontekście prawnym. Powinna przewidywać 
skuteczny mechanizm kontroli i zapewniać możliwość ratyfikacji przez 
państwa nieczłonkowskie. Ponadto konwencja powinna zostać uzupełniona o 
szybszy i bardziej elastyczny mechanizm wczesnego ostrzegania na wzór 
platformy służącej promowaniu ochrony dziennikarstwa i bezpieczeństwa 
dziennikarzy, dzięki któremu można by zasadniczo zaradzić sytuacji 
obrońców praw człowieka.  
 
Kiedy możemy oczekiwać przyjęcia konwencji przez Radę Europy? 
 
Teraz zależy to od Komitetu Ministrów Rady Europy, który musi zdecydować 
w ciągu 6 miesięcy o opracowaniu konwencji o zawodzie prawnika. Komitet 
Ministrów stanowi statutowy organ decyzyjny Rady Europy. 
 
 

Prezydent AEA-EAL w Radzie 
Europy 
 
W dniach 23 i 24 stycznia Prezydent AEA-
EAL Maria Ślązak – jako była Prezydent 
Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych 
Europy CCBE – była prelegentem oraz 
prowadziła panel podczas wizyty studyjnej 
zorganizowanej przez Radę Europy dla 
delegacji absolwentów programu „Prawo 

międzynarodowe dla adwokatów” w Radzie Europy i w Europejskim Trybunale 
Praw Człowieka. 24 stycznia pani Maria Ślązak uczestniczyła także w 
seminarium zorganizowanym przez CCBE w siedzibie Rady Europy pt. „Zagrożeni 
prawnicy: koniec praworządności w Europie?” Seminarium miało na celu 
przedstawienie argumentów za opracowaniem i przyjęciem europejskiej 
konwencji o zawodzie prawnika. Więcej informacji dostępnych jest tutaj. 
 
AEA-EAL podczas konferencji prezydentów 
europejskich w Wiedniu 
 
W dniach 8-10 lutego Maria Ślązak, Prezydent 
Europejskiego Stowarzyszenia Prawników, 
reprezentowała nasze stowarzyszenie jako prelegent 
podczas 46. konferencji prezydentów europejskich. 
Naszymi przedstawicielami byli także poprzedni 
prezydenci AEA-EAL Monique Stengel i Konrad Meingast. 
Konwencja stanowi najstarsze i największe 
zgromadzenie najwyższych rangą przedstawicieli 
prawników europejskich. Więcej informacji na temat 
konferencji prezydentów jest dostępnych tutaj. 
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Uchwała Zarządu w sprawie 
zagrożonych prawników w Egipcie. 
 
Zarząd przyjął uchwałę w sprawie 
prawników prześladowanych w Egipcie i w 
innych krajach, wyrażając solidarność ze 
wszystkimi obrońcami praw człowieka. AEA-
EAL bardzo niepokoi sytuacja prawników, 
którzy są prześladowani lub wobec których 
kierowane są groźby. Pełna treść uchwały 
jest dostępna na naszej stronie. 

 
 

 
AEA-EAL uczestniczyło w Dniu 
Pamięci o Ofiarach Holokaustu 
 
W dniu 25 stycznia Monique Stengel, była 
Prezydent AEA-EAL, reprezentowała nasze 
stowarzyszenie podczas zorganizowanych 
przez UNESCO w Paryżu obchodów 

Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Głównym motywem 
obchodów były: Pamięć o Ofiarach Holokaustu i Edukacja: nasza wspólna 
odpowiedzialność. Z tej okazji pan Robert Badinter, prawnik i profesor 
prawa, opublikował ważny artykuł w biuletynie UNESCO pt. Anti-Semitism: 
Learning the lessons of history (pol: Antysemityzm: wnioski płynące z 
historii). Więcej informacji dostępnych jest na naszej stronie. 
 

AEA-EAL przystąpiło do sieci W Obronie 
Obrońców 
 
Europejskie Stowarzyszenia Prawników przystąpiło do 
Obrony obrońców – sieci organizacji międzynarodowych 
zaangażowanych w ochronę prawników specjalizujących się w 
prawach człowieka, wobec których kierowane są groźby, 
którzy są prześladowani lub nękani. Osobą odpowiedzialną 
ze strony AEA-EAL jest dr Dariusz Gibasiewicz, 

Przewodniczący Komisji Praw Człowieka. 
 
Kącik członkowski - Anna Kaczyńska  
W dniu 29 stycznia r. pr. Anna Kaczyńska została 
powołana na członka Komisji ds. Praw Człowieka 
utworzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w 
Łodzi w Polsce pod przewodnictwem r. pr. Ewy Stompor 
– Nowickiej. 
 

PRAWA CZŁOWIEKA 
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Seminarium Federacji 
Adwokatur Europejskich i 
Dzień Św. Rajmunda w 
Barcelonie 
 
W dniach 23 i 24 lutego nasze 
stowarzyszenie uczestniczyło w 
wydarzeniach zorganizowanych w 
Barcelonie przez Federację 

Adwokatur Europejskich i barcelońskie Stowarzyszenie Prawników. Prezydent 
AEA-EAL Maria Ślązak, była Prezydent AEA-EAL Monique Stengel i były 
Prezydent AEA-EAL Juan Nunez (jako prelegent) reprezentowali nasze 
stowarzyszenie podczas tradycyjnych obchodów Dnia Św. Rajmunda z 
Penyafortu oraz podczas konferencji barcelońskiego Stowarzyszenia 
Prawników i FAE poświęconej ochronie oraz stosowaniu tajemnicy 
przedsiębiorstwa i handlowej. Podczas roboczego brunchu omówiono takie 
ważne zagadnienia jak niezależność, silna i samorządna się adwokatura oraz 
pozytywny obraz prawnika w społeczeństwie. Pani Maria Ślązak poinformowała 
uczestników o nadchodzącym wydarzeniu w Ałmaty, podczas którego omówione 
zostaną podobne kwestie. Adwokatura Barcelony wyróżniła Prezydenta 
Federacji Adwokatur Europejskich, prof. Sarę Chandler. za wybitny wkład w 
rozwój zawodów prawniczych. 
 

AEA-EAL podczas otwarcia roku prawnego przez 
Adwokaturę Brukseli 
 
Dr Elisabeth Hoffmann, była prezydent AEA-EAL i 
przewodnicząca Komitetu Naukowego reprezentowała nasze 
stowarzyszenie podczas ceremonii otwarcia roku prawnego 
Adwokatury Brukseli i brukselskiego Stowarzyszenia 
Młodych Prawników w dniach 18-20 stycznia tego roku.  

  
Forum Młodych Prawników 
 
Pod kierownictwem Komitetu Młodych Prawników, grupa 
młodych członków AEA-EAL, wśród których są Anna 
Kaczyńska z Polski, Olivier Raynaud (na zdjęciu) z 
Francji i Tomasz Nowak z Polski, pracuje nad 
zorganizowaniem w 2019 r. wydarzenia skierowanego do 
młodych prawników i innych interesariuszy 
zainteresowanych głębokimi zmianami obserwowanymi na 
rynku usług prawniczych. Jest coraz więcej innowacji 
technologicznych, których prawnicy nie mogą 
ignorować. Stąd obecnie największymi wyzwaniami dla 
prawników są konkurencja w nowych warunkach 

gospodarczych i wykorzystanie nowych technologii jako narzędzi i metod 
prawnych w procesie przystosowania się do nowej rzeczywistości, w której 
przychodzi świadczyć usługi. Zapraszamy wszystkich członków do przesyłania 
nam tematów, które powinny zostać uwzględnione w pracach projektowych. 
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Seminarium Electrochoc Numérique 
Bruksela 14 grudnia 2017 r. 
 
Patrick Conrads, członek Zarządu AEA-EAL i Thomas 
Verbeeck, współpracownik z jego kancelarii, wzięli udział 
w drugiej edycji seminarium Electrochoc Numérique. 
Prawnicy są coraz bardziej świadomi wpływu rewolucji 
cyfrowej na ich zawód. Seminarium miało na celu znalezienie 
odpowiedzi na dwa podstawowe pytania, które pozostawały w 
centrum rozważań: „Dlaczego musimy zrobić krok naprzód?” 

i „Od czego zacząć?”. Obecnie zbyt wielu prawników odbiera innowacje jako 
zagrożenie a nie jako szansę. Jednakże, tylko poprzez zbudowanie 
potencjalnej wizji działalności innowacyjnej i zwrócenie uwagi na jej 
wartość dodaną adwokat lub radca prawny jutra będzie w stanie odnieść 
sukces w cyfrowej rewolucji. Bazująca na urządzeniach mobilnych rewolucja 
cyfrowa sprawia, że model tradycyjny przestaje się sprawdzać; dzieje się 
tak, ponieważ rewolucja ta uwalnia wiedzę oraz domaga się przejrzystości, 
elastyczności w reagowaniu i podejścia opartego na współpracy. Pełna treść 
artykułu Patricka Conrads jest dostępna na naszej stronie internetowej. 
 
 

Konsumenci mogą pozywać Facebook do sądu w 
swoim rodzimym kraju 
 
Stosownie do wyroku Trybunału Sprawiedliwości sprawa C-
498/16, obywatel Austrii może złożyć w sądzie w swoim kraju 
rodzimym pozew indywidualny przeciwko Facebookowi; nie 
może on jednak wystąpić w pozwem zbiorowym przeciwko tej 

spółce. Max Schrems złożył pozew zbiorowy w sądzie austriackim w imieniu 
własnym i siedmiu innych użytkowników z Austrii, Niemiec i Indii przeciwko 
Facebookowi w Irlandii; pozew dotyczył różnych domniemanych naruszeń 
prawa, w tym naruszenia ochrony danych osobowych. Prowadzący działalność 
w Europie z terytorium Irlandii Facebook argumentował, że sądy austriackie 
nie miały jurysdykcji nad działalnością spółki w Irlandii oraz że Alex 
Schrems był „zawodowym” użytkownikiem i stąd nie podlegał przepisom o 
ochronie konsumentów. 
 

Wyrok w sprawie C-434/15 Elite Taxi przeciw 
Uber 
 
Platforma elektroniczna Uber umożliwia korzystanie za 
pomocą aplikacji na smartphonie z płatnej usługi 
kontaktowania niezawodowych kierowców dysponujących 
własnym samochodem z osobami, które chcą odbyć podróż po 
mieście. W wyroku z dnia 20 grudnia 2017 r. Trybunał 

stwierdził, że usługa pośrednictwa, która ma celu kontaktowanie za pomocą 
aplikacji na smartphonie i za wynagrodzeniem niezawodowych kierowców 
dysponujących własnym samochodem z osobami, które chcą odbyć podróż po 
mieście musi być ze swojej natury traktowana jako związana z usługą 
transportową i stosownie musi być klasyfikowana jako „usługa w obszarze 
transportu” w rozumieniu przepisów prawa UE. 
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Iain Mitchell QC naświetla 
politykom unijnym w Brukseli 
kwestię interwencji w Sądzie 
Najwyższym USA. 
 
Członek AEA-EAL i przewodniczący 
Grupy roboczej CCBE ds. nadzoru 
pojechał do Brukseli, aby wprowadzić 
posłów do Parlamentu Europejskiego w 
temat wniosku złożonego do Sądu 
Najwyższego USA w sprawie, która może 
mieć potencjalnie istotne 

konsekwencje dla prawa do zachowania prywatności. CCBE złożyła 
opinię amicus curiae w sporze pomiędzy rządem amerykańskim a spółką 
Microsoft. Na mocy ustawy o przechowywanej korespondencji elektronicznej 
(ang. Stored Communications Act) Stany Zjednoczone domagają się ujawnienia 
korespondencji elektronicznej przechowywanej poza terytorium USA, w 
Irlandii. Iain Mitchell był bardzo zaangażowany w przygotowanie opinii. 
Iain Mitchell powiedział, że: „Rząd amerykański argumentuje, że ma prawo 
zarekwirować dane osobowe i inne dokumenty elektroniczne na mocy ustawy o 
przechowywanej korespondencji elektronicznej w trybie nakazu „krajowego”, 
gdy osoba, której nakaz dotyczy ma dostęp do danych i innych materiałów 
elektronicznych z USA, niezależnie od miejsca przechowywania tych danych. 
„Może to doprowadzić do nierozwiązywalnego konfliktu pomiędzy prawem US i 
innych przepisami prawa. Przykładowo, odmowa przekazania przez Microsoft 
danych przechowywanych w Irlandii – w sytuacji, gdyby rząd amerykański 
miał rację – naraziłaby Microsoft na oskarżenie o naruszenie przepisów 
prawa; z drugiej strony, realizacja 
żądania rządu amerykańskiego skutkowałaby 
dla Microsoftu naruszeniem unijnych 
przepisów prawa o ochronie danych. „Wynika 
to z art. 8 EKPC, ale także rodzi 
szczególne obawy, gdy rzeczony materiał 
podlega ochronie z tytułu tajemnicy 
adwokackiej/radcowskiej na mocy zarówno 
art. 8, jak i art. 6 Konwencji. „Nasza 
opinia ma na celu przedstawienie 
argumentów, dlaczego CCBE uważa, że 
analiza rządu amerykańskiego jest 
całkowicie błędna. Jest to dla nas kwestia 
niezwykle istotna, ponieważ dotyczy 
zasadniczo ochrony prawa do prywatności, 
a w szczególności prawa do rzetelnego 
procesu sądowego. „Komisja Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu 
Europejskiego złożyła własną opinię amicus 
curiae a posłowie do Parlamentu 
Europejskiego podziękowali nam za naszą 
interwencję.”  Źródło. 
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