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29. - 30. května 2015 se konalo Plenární zasedání CCBE, a to 
v historickém sále BHP v Gdaňských loděnicích, kde byly 31. 
srpna 1980 podepsány Gdaňské dohody, které vedly ke vzniku 
nezávislého odborového hnutí Solidarita, a byly začátkem cesty 
Polska ke svobodě..

V úvodní řeči obránce lidských práv a bývalý president Polské 
republiky Lech Wałęsa vyzval advokáty, aby byli aktivnější při 

ochraně právního státu. Také byla prezentována video-zpráva 
předsedy Evropské rady a gdaňského rodáka Donalda Tuska.

Po skončení zasedání položili delegáti CCBE věnec k Pomníku 
padlým dělníkům loděnic, který připomíná oběti stávek v roce 
1970.

Přečtěte si více: [Plenary Session of the CCBE in Gdańsk]
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Lech Walesa promlouvá na Plenárním zasedání CCBE v Gdaňsku 29. 5. 2015

Delegáti CCBE kladou věnec k Pomníku padlým dělníkům loděnic

http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/Walesa_przemowa_1_1_1434981143.pdf
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu//hidden//video/UjFoY2haTnJjVGZvY3FENEdPQnpMbkMzcE9qRXhncTdDTjYxa3UyQzJmRTV3YXNjcVJuUUdVVVdrYmd0eGZKT01hMEJITUFBSXNhYm9uN0EwZVV6TXc9PQ
http://www.ccbe.eu/index.php?id=405&L=0


EVROPSKÉ KOMORY INICIOVALY PROJEKTY PARTNERSTVÍ
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29. května 2015 předsedali Lech Wałęsa 
a prezidentka CCBE Maria Ślązak podpisu 
dvou partnerských dohod mezi Gruzínskou 
Advokátní komorou a polskou Národní 
radou právních poradců, a mezi Českou 
Advokátní komorou a Komorou advokátů 
Arménské republiky. Od těchto dohod se 
očekává urychlení integrace zemí střední 

a východní Evropy do CCBE a posílení 
spolupráce mezi národními komorami v 
otázkách společného zájmu.

“Domnívám se, že západní komory by měly 
ve východní Evropě podporovat právní 
stát a základní hodnoty,” říká Jędrzej 
Klatka, vedoucí polské delegace v CCBE. 
“Doufám, že má spolupráce s Gruzínskou 
Advokátní komorou jí pomůže se aktivněji 
účastnit práce CCBE, ku prospěchu všech 
gruzínských advokátů.”
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Lech Walesa, Maria Ślązak, Zaza Khatiashvili a Dariusz Sałajewski podepisují do-
hodu o spolupráci mezi Gruzínskou Advokátní komorou a polskou Národní radou 

právních poradců

Lech Wałęsa, Maria Ślązak, Ara Zohbraya a Antonín Mokrý podepisují dohodu o spolupráci mezi Českou Advokátní komorou a 
Komorou advokátů Arménské republiky



SPOLEČNÁ KONFERENCE V KYJEVĚ NA TÉMA ZASTOUPENÍ ADVOKÁTY V SOUDNÍM 
ŘÍZENÍ

PROJEKT FIND-A-LAWYER 3 SPUŠTĚN
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5. – 6. června 2015 uspořádaly v Kyjevě 
IBA, UNBA, CCBE a Nadace evropských 
advokátů úspěšně společnou konferenci 
na téma „Údržbář, nebo profesionál? 
Zastoupení advokáty v soudním řízení“, 

která svedla dohromady přednášející 
z řad evropských expertů se zástupci 
ukrajinských správních orgánů, předsedou 
Ukrajinské národní advokátní komory 
(UNBA) a dalšími zástupci komory 

a advokáty, stejně jako se zástupci 
evropských a mezinárodních organizací, 
včetně Rady Evropy a Programu EU na 
podporu reformy soudnictví.

CCBE a Nadace evropských advokátů 29. května 2015 společně 
ohlásily spuštění projektu Find-A-Lawyer 3. Find-A-Lawyer 3, 
projekt spolufinancovaný Evropskou komisí, je následovník dvou 
úspěšných iniciativ zaměřený na zkvalitnění služeb poskytovaných 
ve FAL 1 a FAL 2 a zkoumající možnosti nových služeb.

Přečtěte si více:  [Find-A-Lawyer on the e-Justice Portal] 
 [Vyhledání právníka na portálu e-Justice]
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Prezidentka CCBE Maria Ślązak na společné konferenci v Kyjevě

https://e-justice.europa.eu/content_find_a_lawyer-334-en.do
https://e-justice.europa.eu/external.do?idTaxonomy=334&plang=cs&init=true


KOSOVO OSLAVILO V PRIŠTINĚ DEN ADVOKÁTŮ 2015
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
26/06:  Stálý výbor CCBE, Brusel

2-3/07:  Plenární zasedání CEPEJ, Štrasburk

13/07:  Zasedání ABA-CCBE-IBA-UIA, Paříž

30/07-4/08:  Výroční zasedání Americké advokátní komory, Chicago

První viceprezident CCBE Michel Benichou a předseda výboru 
PECO Ranko Pelicarić se spolu se zástupci evropských komor 
a členy výboru PECO 10. června 2015 zúčastnili Výročního 
dne advokátů Kosovské advokátní komory 2015. Setkali se 
také s prezidentem Kosovské republiky a se soudci nejvyššího 
soudu.

Při této příležitosti byla CCBE udělena Justiniánova cena 
jako projev uznání za neustálou podporu Kosovské komory. 
Součástí advokátních dnů byla také diskuze u kulatého 
stolu na téma „Problémy advokacie ve vztahu k notářům a 
občanskému právu procesnímu“. Předseda výboru PECO, 
který se kulatého stolu zúčastnil jako přednášející, za CCBE 
nabídl odborné znalosti v obou záležitostech.
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Michel Benichou & Ibrahim Dobruna


